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A kinyilatkoztatás 
ünnepére . . .

Irta: Dr. Kriszliaber Adolf,
a budai izr. hitközség elnöke

Történelmi tény, hogy az a felszabadult 
sereg, amely Mózes 'hívó szavára az 
egyiptomi rabszolgaságot lerázta magá
ról, nem kizárólag Jákob fiainak utódai
ból állott, hanem különféle eredetű és 
fajtájú nyomorúságos népnek alkalmilag 
összeverődött szabadságharcosaiból, kik 
összefogtak és kivonultak abból az or
szágból, melynek sanyargatásait tovább 
nem tudták elviselni.. Egységes néppé 
csak akkor vált ez a tömeg, mikor Szi- 
náj ihegyén — mennydörgés és villámlás 
közepette megjelent a Kinyilatkoztatás, 
melynek tíz Igéje oly erkölcsi alapot 
adott ennek az alkalmilag összeverődött 
népnek, amely alkalmassá tette arra, 
hogy önálló nemzetté váljon, hazát ala
pítson és hirdetőjévé váljék azoknak a 
tanoknak, melyek azóta halhatatlanokká 
váltak, dacára annak, hogy létrejövete- 
liik óta évezredek múltak el. Évezredek 
történelme a föld különféle fajtájú em
bercsoportjainak küzdelme; viaskodása 
és térhódítása mind azt bizonyítja, hogy 
egyetlen csoport sem tudott megállani 
biztos alapon, iha nem tette magáévá 
azokat az erkölcsi tanításokat, amelyek 
a Szinaj hegyi kinyilatkoztatás óta az 
emberiség közkincsévé váltak.

A világtörténelem tanúsítja, hogy ilyen 
kinyilatkoztatásfélék gyakran adódtak az 
emberek különböző forradalmai közben. 
A baj csak az volt, hogy bármily hangos 
és vészes tünetek — villámlás és dörgés, 
valamint pusztító viharok kíséretében 
történtek ezek a kinyilatkoztatások, so
hasem voltak képesek a legelső és leg
maradandóbb kinyilatkoztatást erkölcsi 
tartalomban, értékben és nagyságban 
megközelíteni. Sőt: minden alkalommal 
azt láttuk, hogy azok csak utánzásai 
akartak lenni a szinajhegyi isteni szózat
nak, csak azért, hogy valamiképpen erőt 
tulajdonítsanak fellépésüknek, de anélkül,

Es megszólal az Onauchi...
Irta: Prof. Dr.

Hetek ünnepe! Napokat, heteket 
számláló tóraáhítás ünnepe. Még Egyp- 
tomban, a kivonuláskor — így szól a 
legenda — Izrael azt a biztatást nyeri, 
hogy 50 nap múltával megnyilatkozik 
neki a Tóra. Ezért sóvárogva számlálja 
a heteket, a napokat, várakozástól re
pesve: ma megint egy nappal közelebb 
jutottuk a kinyilatkoztatáshoz.

A sovuausz jelentőségének ilyen ki
alakulása világosan szemlélteti Izrael 
vallásos fejlődését a Szentíráson túl is. 
Szentírásunk a sovuauszt csak mint a 
termőföld zsengéinek ünnepét ismeri, 
tehát — mint földmívelési ünnepet. A 
biblia utáni hagyományban, némileg a 
mi tudatunkban is, egészen elhomályo
sul ünnepünknek ez a jelentősége, ma 
nekünk a sovuausz a Tóra ünnepe, az 
ünnepek ünnepe.

Igaz, a természetet is áhítat üli meg.

hogy annak erkölcsi tartalmát bármi
képpen is megközelíteni képesek lettek 
volna.

Ezek az u. n. kinyilatkoztatások csak 
porhintések akartak lenni az emberek 
szemébe akiket a maguk — nem mindig 
tiszta céljaik érdekében — maguk köré 
gyűjteni és felhasználni iparkodtak, de 
rendesen csak bajt, küzdelmet és gyűlöl- 
séget voltak képesek felidézni. Ezek te
hát nem hogy összekovácsolták volna a 
szerte ágazó népeket és érdekeiket, ha
nem ellenkezőleg — azért, mert céljaik 
nem tiszta forrásból bugyogtak, inkább 
csak széthúzást és szerencsétlenséget 
idéztek el.

Izrael népe különféle csoportok tüle
kedése közben, különösen pedig a világ
háborúban felmerült óriási rendetlenség 
és gazdasági háborúság közepette mind
inkább tudatára ébredt annak, hogy az 
első és utolérhetetlen kinyilatkoztatás 
az; amej^ érvényét sohasem veszíti el

Heller Bernát
A Gudrun-monda a dal mesteréről, 
Horandról regéli, hogy amikor énekel, 
akkor a madár a bokorban elfelejti a 
madárszót, a mező vadja elhagyja a le
gelőjét, a féreg a fűben nem csúszik, 
a hal nem úszik tovább, a harang nem 
csendül, mint máskor, a gyászolók fe
lejtik bánatukat, a betegeknek meg kell 
gyógyulniok. Aggadánk költészete a ter
mészet ilyen áhítatos elcsendesedésére 
magasztos alkalmat talált, a kinyilatkoz
tatást : madár nem szól, szárny nem 
rebben, ökör sem 'bőg,, a tenger nem 
mozdul, ember nem beszél, az ofanim kT 
nem szállanak, a szerafim félbeszakít- < 
ják a „szent, szent, szent” zengését, 
minden elcsendesedik, elnémul, hogy
lesse a hirdetést: én vagyok Örökkévaló > 
Istened. (Exodus Rabba 29, 9).
És megszólal az Onauchi. Ez az Ona

uchi hasonlóan megvan az egyptomi

és hogy ehhez, mint létének alapjához 
és felsőbb erkölcsi értékéhez törhetetle- 
nül annál hívebben kell ragaszkodnia, 
mert az egyedül adja meg azt az erköl
csi erőt, amellyel az ellene törő árada
tok, ártalmas törekvések ellen sikeresen 
védekezhetik.

Vigyáznunk kell tehát arra, hogy a 
magunk részéről ily álkinyilatkoztatások- 
kal ennek az erkölcsi alapnak értékét 
meg ne ingassuk és adjunk hálát az 
Egek Urának, 'hogy bennünket tisztelt 
meg azzal a misszióval, hogy a tíz Igét 
megtisztult lélekkel, az Egyetlen dicső
séges magasztalásával hirdethessük min
den népeknek és elmondhassuk joggal, 
hogy választott nép vagyunk, melynek 
minden megpróbáltatás dacára megma
radt a rendeltetése, hogy a népek kö
zött a társadalom legerősebb összetartó 
alapjának: a tíz Igének erősségét, ma
gasztosságát és felülmúlhatatlan becses
ségét hirdesse. 
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nyelvben. R. Nechemia ezt hasonlattal 
okolja meg. Egy királynak a fia, hosszú 
ideig idegen népnek foglya, hozzászo
kik az idegen szóhoz; mikor végül 
atyja kiszabadítja, óvatosan megszó
lítja azon a nyelven, amelyhez hozzá
szokott a fia. így Izrael is százados 
rabságban eltanulta Egyptom nyelvét, 
ezért Isten ezen a megszokott nyelvü
kön szól hozzájuk. (Peszikta, Bacha- 
udes hasselisi).

Ezen legendái képzetek mögött ko
moly gondolatok rejtőznek. Isten a 
csak imént felszabadult Izraelhez a 
megszokott nyelvén szól: a tíz igét még 
a történelmi pályája elején álló nép is 
megfogadhatja. Megfogadhatja minden 
nép. ha nem is vállalja egyébként az 
egész tórát. Mert a két tábla elseje 
azt hirdeti: tiszteld az Istent, máso- 
dika: becsüld meg az embert. Tiszteld 
az Istent, ne borulj le ember alkotta 
bálvány vagy emberbálvány előtt. Isten 
nevével hamisságra visszaélve ne ámíts 
embert. Istenre emlékezve szombatolj: 
ne merítsd ki a magad munkaerejét, de 
ne merítsd ki azokét sem. akik reád 
vannak bízva, sem a családodét, sem 
a cselédedét, sem az idegenét, még az 
állatodét sem. Azután az átmenet Is
tenről az emberre: a szülők iránti tar
tozás. R. József amoráról olvassuk: ha 
hallotta anyja léptének közeledtét, fel
kiáltott: hadd keljek fel a Sechina, az 
isteni dicsőség előtt. (Kiddusin 31 b).

S a másik tábla hirdeti: tiszteld fele
barátodnak életét, családját, becsületét, 
hírnevét; óvakodjál a bűnös érzéstől, 
gondolattól, mely arra csábíthatna, hogy 
felebarátodra ronts.

Elemi erkölcstan! Benne foglal
tatik a három főtilalom, melyet hagyo
mányunk még az élet kockázata esetén 
sem enged megszegni: bálványimádás, 
vérontás, fajtalanság tilalma. Benne 
foglaltatnak a noachidáknak, az emberi
ességnek törvényei. Elemi erkölcstan, 
melyet még a kezdetleges emberi társa
dalom is követelni köteles.

Elemi erkölcstan, mely még nem 
nyúlik a szentség törvényeinek, a pró
fétai tanításoknak legmagasabb csú
csáig. De alap, melyen a szentség tör
vényhozása épülhet. Ne ölj! mondja 
a tíz ige. Ne nézd tétlen felebarátod 
veszedelmét, — fokozza a szentség tör
vénye. — Ne lopj! tiltja a dekalógus. 
Ne rabolj, ne csalj, ne hazudjál, vi
gyázz, hogy becsületes legyen a mér
téked, a súlyod; ne tartsd vissza éjen 
át munkásodnak bérét,— tetézi a szent
ség törvénye. Ne vallj hamis tanúként, 
— követeli a tíz ige. Óvakodjál a rá
galomtól, a megszólástól — mondja a 
szentség törvénye. —■ Ne engedj bűnös 

érzelemnek, bűnös vágynak, ■— így 
csendül ki a tíz ige. Viszont a szentség 
törvénye ekép oktat: ne tarts gyűlöle
tet, ne haragot, nyíltan fedd meg em
bertársadat.

Ne légy te büszke, légy őszinte.
Szeresd felebarátodat, de szeresd az 

idegent is, hisz ti is idegenek voltatok 
Egyptomban, tudjátok, mennyire fájt, 
mikor veletek éreztették idegen voltoto
kat.

Hagyományunk mélyen átérezte. mi 
minden rejlik a tíz igében: minden 
egyes kor prófétáit a Szinaj ihlette meg 
s nemcsak a próféták, hanem minden 
későbbi nemzedéknek bölcsei, tudósai 
Szinajtól nyerték ihletüket. (Exodus 
Rabba 28. 6).

Ha nem is az emberiségnek, de az 
emberiességnek története a Szinajtól 
indult világgá.

Egy újabb szellem kezd felkiizdeni,
Egy új irány tör át a lelkeken :
A nyers fajokba tisztább érzeményt 
S gyümölcsözőbb eszméket oltani, 
Hogy végre egymást szívben átkarolják, 
S uralkodjék igazság, szeretet.

(Vörösmarty)

SOVUAUSZ
Irta: Dr. Rubinstein Mátyás

szekszárdi főrabbi
Sovuausz legsajátosabb, legjelenté

kenyebb ünnepe Izraelnek. Azt fejezi ki, 
ami Izrael a leglényegében: nemcsak egy 
liitíelekezet. hanem az emberiség tanító
mestere ihitben s erkölcsben. Amíg a 
többi ünnepek Izraelnk inkább zártkörű 
felekezeti mivoltáról adnak hírt, addig a 
sóvuósz a külvilággal, az emberiséggel 
való kapcsolatának szemléltetöje. Való
ban, nagy s jelentékeny az a szolgálat, 
amit Izrael a szinaji tan révén az embe
riségnek tett.

Isten választottja ö. De az Isten csak 
a nagyokat, kiválóakat. a lángszellemeket 
választja ki magának, bizonyos missziók 
betöltésére. Igazságok lappanganak az 
universumban, a fizikai s szellemi világ
ban egyaránt s aki az egyiket vagy má
sikat meglátja, akár egyén, akár nép. s 
az emberség javára fölfedi, az isten
igazságnak legyen a meglátója s köz
vetítője.

Nem itt a helye annak, hogy az Isten 
létét bizonyítsuk. Elég rámutatnunk arra, 
hogy nem volt ókori nép, amelynek va
lamiféle istenhite ne lett volna. S ezek 
közül istenismeretével égi magasságig 
emelkedett Izrael. Valamennyinek a hite 
tévhit volt, élettelen dolgokat, alsórendű 
lényeket istenítettek — Izrael az Alkotó
ban ismerte föl az Istent, a mindenség 
Urában, aki különb, mint ö, akit látni

lálta az isten-igazságot, mutatja az, hogy 
az ö istenismerete túlélte valamennyi

nem, akinek 
lehet szemlélni:

Hogy Izrael helyesen látta meg, 

ókori nép istenismeretét, hogy az ő 
istenismerete legyőzte az évezredeket s 
elterjedt az egész világon. A 'helyes is
tenismeret pedig fölmérhetetlen szellem
erkölcsi kincset jelent az ember számára.

Mint Teremtő megnyugvást kelt ben
nünk a mindenség rejtélyével szemben, 
amely mindenkor nyugtalanította a lelke
ket, Izraelen belül s Izraelen kívül. Meg
nyugszunk abban — 'hisz egyebet úgy 
sem tehetünk — hogy a Mindenható a 
Teremtő. Mint Szent — amilyenül Izrael 
vallása tanítja — felülmúlhatatlan er
kölcsi eszménykép gyanánt tűnik föl előt
tünk, azon tanítás alapján, hogy az em
ber lelke egy paránya, egy szikrája, 
egy sugara az isteni Léleknek. Mint a 
népek sorsának Intézője — amilyenül ki
jelentette magát a Szinajon — optimiz
mussal tölt el bennünket. Nem kell két
ségbeesnünk, bármilyen szánalmas s ál
datlan a sorsunk — az Isten azt végre 
jóra fordítja majd. Mint Atya bátorítónk 
s biztatónk ö a kétségbeesés, a csüg- 
gedés óráján, vigasztalónk, földerítönk a 
bánat, a szomorúság idején. Mint Oktató
mesterünk, Törvényadónk üdvrevezér- 
lönk Ö az élet ösvényén, kalauzunk az 
élet labirintusában.

Istenében Izrael az egész lelkiélet, az 
egész lelkivilágot átfogó, a nyomorúságos 
embernek iidvöthozó, fölbecsülhetetlen 
szellemerkölcsi kincset adott a világnak. 
Gaztett, bűn, merénylet az ember békéje, 
nyugalma ellen az a kísérlet, amely az 
Istenben való hitet ki akarja irtani a 
leikéből. Tagadják Istent? Mert Ö nem 
..pozitívum"? 'De nem pozitivum-e az a 
Mindenség. amely öt sugározza? Nem 
pozitivum-e az erkölcsi eszménykép, 
amely Belőle az ember leikébe vetítő- 
dik. amely ott harsányan int a bűntől, 
buzdít s lelkesít szépre s jóra, amelyet 
közvetlenül tapasztal meg az ember, 
amelyet megél az ember, amely él
ménnyé elevenedik a lelkében? Igazság 
volt az. amit Izrael az Istenről világgá 
hirdetett, örök, soha el nem múló igaz
ság.

A sovuausz Izraelnek az emberiség 
egyetemébe való bekapcsolódásáról, a 
világhistóriába való normatív belenyúlá
sáról ad ■ hírt. A többi ünnepek fénylő 
csillagok Izrael egén — sovuausz a nap, 
univerzumot bevilágító nap.

=A Zsidó Élet =e
==minden magyar zsidó lapia=
= Fixessen elö!=
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Mi történik Palesztinában?
Bombák robbanak, lövések dördülnek a nagyvárosokban — Lö
völdözés a jeruzsálemi Edison-mogó előtt: három halott — 

Guerilla-harc az angolokkal
A nyugalom még mindig nem tért 

vissza Palesztinában. Az 1929-es esemé
nyek nem ismétlődtek meg s megismét
lődésüktől, hála a Gondviselőnek, nem is 
kell tartani, de a lappangó feszültség 
egyre tart, egyes arab rétegek felizga
tott lelkiállapota itt is, ott is elszigetelt 
terror-cselekményekben robban ki, a 
sztrájk és adómegtagadás mozgalma 
még mindig nem ért véget és politikailag 
mindmáig megoldatlan a helyzet; a kor
mány a külső rendet részben helyre tudta 
állítani azzal, hogy a katonai csapatokat 
Egyiptomból hozott új egységekkel erő
sítette meg, de a forrongás, a nyugtalan
ság, a feszültség fennáll és sajnálatos, 
olykor tragikus módon jut kifejezésre. 
Egyes városokban újabban ismét voltak 
bombamerényletek, rombolások. Egyes 
helyeken a távíróvezetékeket vágták él 
a merénylők.

Az elmúlt napok legsúlyosabb esemé
nye a lövöldözés volt, mely múlt szombat 
este a jeruzsálemi Edison-mozgó elő
adása után támadt. Ismeretlen tettesek 
— nyilvánvalóan arab terroristák — a 
filmszínházból kitóduló közönség közé 
lőttek. Három Lengyelországból beván
dorolt zsidó, Alexander Polonski, Isaak 
Cyalowski és dr. Zwi Schabchowski volt 
az áldozat. Ez a szörnyű eset a Palesz
tinái zsidóság körében nagy izgalmat 
keltett. A temetésen némán tüntetett Je
ruzsálem zsidósága és a zsidó újságok 
erélyesen követelték, hogy a hatóságok 
védelmezzék meg a békés polgárok élet
biztonságát. Rámutattak arra, hogy a 
rendőrség letartóztatja és megbünteti a 
zsidókat, akiket tiltott fegyverviselésen 
érnek, míg az arab terroristák fegyve
resen járnak és a zsidó negyedekben is 
' eszélyeztetik az életbiztonságot. (Zsi
dók egyáltalán nem kapnak fegyvervise
lési engedélyt. Pártatlan utasok meg
állapítása szerint viselkedésük oly fe
gyelmezett és békés, hogy az eseménye
kért őket semminő felelősség nem terheli.)

Az arab nacionalisták kitartanak a 
sztrájk és az adómegtagadás mellett, 
összeütközések vannak arab nacionalista 
csoportok és sztrájktörő arab munkások 
között is. Az első Jaffába érkezett élel
miszerrakományt hadihajó fedezetével 
lehetett csak kirakni és Tel Avivba jut
tatni. A főbiztos, Sir Arthur Wauchope, 
kemény hangon hívta fel az arab vezető
ket a sztrájkmozgalom beszüntetésére, 
de ezek változatlanul kitartanak az adó
megtagadás mellett. Elégedetlenségüket 

növelte még az a tény is, hogy a kor
mány a következő félévre ismét 4.500 
bevándorló bizonylat kiadását engedé
lyezte, tehát valamivel többet, amennyi

Jájiutyerc, 
emészthető

az előző félévben kiadásra került. A zsi
dók körében a nyugtalanság, a bizonyta
lanság érzése növekvőben van. Nem 
tudni, hova vezethet még a sztrájkmoz
galom, 'ha tovább folytatódik.

Hogy az események horderejét meg
érthessük, számot kell vetnünk azokkal 
a felszín alatti tényezőkkel is, melyek 
az arab nacionalizmus mostani akcióját 
mozgatják. Sok szó esik arról, hogy kül
földi körök állanak, pénzzel és támoga
tással, az arab nacionalisták akciója mö
gött. Ezen a módon akarnak részben 
Angliának nehézségeket okozni, részben 
pedig a nemzetközi antiszemitizmus ja
vára hangulatot szítani. De figyelembe 
kell venni azt is, hogy a Palesztinái arab- 
ság körében a politikai vezető szerep 
lassanként kisiklik a régi u. n. „családi" 
pártok, a nagybirtokosok kezéből és a 
nyugtalanságra hajlamos városi kispol
gári és félproletár rétegek kezébe megy 
át. Ezeknek a nyugtalanságát éppen a 
„családi" pártok, a nagybirtokosok igye
keznek levezetni a zsidók ellen, de ma
guk is a zsidó városi elem rovására 
igykeznek érvényesüléshez jutni. Ezért 
ellenzik a zsidó bevándorlás további en
gedélyezését. A parasztság, melynek 
helyzete lényegesen javult a zsidó be

vándorlással, nem érez szolidaritást a 
zavargókkal. Végül számot kell vetni az
zal is, hogy Anglia éppen az afrikai ese
mények következtében nagyon is rá van 
utalva az arab országok barátságára; az 
arab államok újonnan megkötött szövet
sége is voltaképpen Anglia müve. Ezért 
érezték magukat nyeregben az arab na
cionalisták, mikor zsidóellenes jelszavai
kat kiadták; de túl is lőttek a célon, 

mert Anglia a fellépésnek ezt a nyíltan 
terrorisztikus módját nem tűrheti.

Legújabban az arabok az egész or
szágban portyázó hadjáratot kezdtek az 
angol katonai csapatok ellen. Nablus vá
rosában valóságos tűzharc folyt az ara
bok és az Egyptomból érkezett angol 
ezred között.

— Palágyi Lajos emléke. Az Izr. Ma
gyar Irodalmi Társulat méltó síremléket 
állított Palágyi Lajosnak, a két év előtt 
elhunyt kiváló költőnek és pedagógus
nak. A síremléket május 24-én, vasár
nap délelőtt avatták fel a farkasréti zsidó 
temetőben. Dr. Szemere Samu, az Orsz. 
Izr. Tanítóképző igazgatója, az IMIT iro
dalmi bizottságának alelnöke megkapó 
szépségű beszédben méltatta Palágyi La
jos életét túlélő poézisét és tanári mun
kásságát. Az ünnepélyes avatáson a fő
városi zsidóság igen sok reprezentánsa 
jelent meg. élén Wertheimr Adolffal, az 
IMIT nagyérdemű elnökével.

— Jótékonycélú uzsonna. Május 25-én, 
hétfőn délután a Pesti Izr. Nöegylet ki
válóan sikerült társas összejövetelt ren
dezett a Felső Margitsziget Palatínus
szállodájának kerthelyiségében leányár- 
vaiháza felruházási akciója javára.
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Mi az igazság
a leösség&eríileti elnökök «Buda-ellenes« 
határosáén kérdésében

Bámulatos az a szívósság, az az ener
gia, mellyel az Országos Iroda, a pesti 
községkerület és a pesti hitközség cl-»
nöke a maga személyes hatalmi érdekeit 
védelmezi a zsidó közélet területén. E 
hatalmas erély. agilitás és tettrekészség, 
mellyel a veszélyeztetett hatalmi érde
kek védelmére, a kényelmetlen igazsá
gok kényelmesebb beállítására mozgó
sítják a felekezeti közélet rendelkezésre 
álló erőit, valóban azt a benyomást kelti 
a szemlélőben, hogy ez a roppant tett
erő. ha a zsidó közösség céljainak, a fe
nyegetett zsidó egzisztenciák megvédé
sének. a zsidó ifjúság fölsegítésének szol
gálatába állítódnék, talán tudna valamit 
javítani a zsidó közösségnek már-már 
kétségbeejtő helyzetén. Ám a vezéri cso
portnak ezek a kérdések csak másod
sorban fontosak. Legalább is megállapít
ható, hogv nem foglalkozik velük azzal 
a kérlelhetetlen tetterővel, a napisajtó 
nyilvánosságának megmozgatásával, a 
gyors rajtaütés oly precizitásával, ami
nőt akkor fejt ki. mikor a vezéri érde
keket kellemetlenül érintő tények elhall
gattatásáról vagy elferdítéséről van szó.

Jellemző példa erre az a mód, aho
gyan a vezéri csoport által irányított 
szervek a budai hitközségben felmerült 
újabb jelenségekre reagáltak. Ismeretes, 
hogy a budai hitközség közgyűlése leg
utóbb alapszabálymódosítást hajtott 
végre, mely a budai hitközség autonó
miája ellen küzdő csoportnak nem volt 
kellemes. E csoport részéről petícióra ké
szülődnek a módosítás ellen, mely egy
úttal az egész autoriómiacllenes csoport 
erőpróbájának is beülik. Aláírták e pe
tíciót a hitközség több mint hatezer sza
vazásra jogosult tagja közül — százöt
venen. Egyidejűleg „a hitközség autonó
miáját védő párt” röpirattal fordult a bu
dai hitközségi választókhoz, melyben fel
tárta saiát célkitűzéseit és rámutatott a 
múlt évben elfogadott statutum-tervezet- 
ben foglalt adómegosztási rendelkezés 
helytelen, igazságtalan és a budai hitköz
ség autonómiája ellen irányuló tenden
ciájára.

Alig jelent meg ez a röpirat, moz
gásba jöttek a vezéri tekintélykormány- 
zat összes irányított szervei. Mintha va
lami országos, életbevágó zsidó érdek
ről lett volna szó, a nagy nyilvánosság 
előtt kikürtö'ték a községkerületi elnö
kök gyűlésének határozatát, oly közle
ményben, melyből az látszik kitűnni, 
hogy a községkerületi elnökök megbélye

gezték a budai autonómiát védő párt 
röpiratát és súlyos aggodalmának adott 
kifejezést azon törekvés miatt, mely a 
statutumtervezet jóváhagyása ellen irá
nyul. A községkerületi elnökök gyűlésé
ről kiadott kommüniké szerint a gyűlés 
tiltakozott az ellen a beállítás ellen, 
mintha az Országos Iroda elnökének mű
ködése a pesti hitközség partikuláris ér
dekeit szo'gáiná például — a budai hit
község ellen.

A kommüniké egész hangja, sőt lét
rejötte is súlyos bizonyíték a tényállítá
sok mellett, melyeknek lerontásával pró
bálkozik. Miért kellett országos zsidó 
szervet összehívni ebben a kérdésben, 
egy országos testület tekintélyét fel
használni, hogy a budai hitközség egy 
magán-alakulatának kiadványával szem
beszáll janak ? Ha az Országos Iroda el
nöke nem viselne oly állásokat, melyek
nek betöltésében igenis kötelessége par
tikuláris hitközségi érdekeket is képvi
selni, sohasem kerüit volna az Országos 
Iroda abba a helyzetbe, hogy ily parti
kuláris ügyekben foglaljon állást — még 
pedig úgy, hogy állásfoglalását maguk a 
tények gyengítik meg.

A községkerületi elnökök, a kommü
niké szerint azt igyekeztek megállapí
tani — szemben a budai röpirat állítá
sával, — hogy Steril Samu, az Orszá
gos Iroda elnöke, a pesti községkerület 
elnöke, a pesti hitközség elnöke, sőt a 
beavatottak szerint nemsokára a Rabbi
szeminárium Vezérlöbízottságának is el
nöke mindeme ténykedéseit egymástól 
szigorúan különválasztja és például or
szágos elnökségében nem üz pesti hit
községi politikát. Aki nagyon naiv, talán 
el is hiheti ezt. De még az egészen naiv 
olvasó hite is meg kell, hogy rendüljön 
ennek az állításnak a hihetőségében, ha 
elolvassa a kommüniké további részeit, 
melyek a statútumok és a budai autonó
mia kérdésével foglalkoznak. A kommü
niké szerint a statutum-tervezet az egye
temes zsidóság határozataként jött létre, 
azzal „egy töredék” kivételével Buda 
képviselete is azonosította magát, ezért 
tehát helytelen az az állítás, hogy a

Tátralomnicz — Tulipán — Villa 
Elsőrendű ház aközpontban, másfél holdas 
park közepette, előszezonban: 35-38 Ke., 
főszezonban : 45-55 Ke. Kitűnő rituális 
konyha, hunfalvi főrabbi állandó fe
lügyelete mellett!
 Tulajdonos : Korach Regina 

statútum egyes rendelkezései külön pesti 
hitközségi érdekeket szolgálnak.

Ez az az állítás, mely lerontja az 
Országos Iroda elnökéről kiállított ob- 
jektivitási nyilatkozatot és napnál vilá
gosabban bizonyítja, hogy igenis, az or
szágos felekezeti vezetőség partikuláris, 
pesti hitközségi célkitűzéseket igyekezett 
szolgálni. A statútumok adóemgosztási 
rendelkezése a budai hitközség külön
állása ellen irányul. Más észszerű célja 
nem is lehet. Miért kellene különben a 
budai hitközség adójövedelmeinek egy 
részét, a pesti hitközség diktátuma alap
ján és a megosztott adók esetében a 
két hitközség költségvetésének arányá
ban a pesti hitközség céljaira elvonni? 
fis miért kellett abban az „országos", 
„egyetemes” képviseletben, mely ezt a 
tervezetet ijesztő gyorsasággal elfogadta, 
a budai hitközség képviseletét pesti sza
vazatokkal összeállítani — olyképpen, 
hogy abban a képviseletben túlnyomó
részben a budai autonómia ellenségei 
kapjanak helyet — más szóval az a cso
port, melynek petíciója most, legújabban 
150 budai aláírást tudott összegyűjteni? 
Ez a csoport szállította, pesti szavaza
tokkal, Buda képviseletét az országos 
gyűlésben. És az a „töredék", mely e 
csoporttal szemben, a kommüniké sze
rint, ellenezte a statutum-tervezetet, 
nem más, mint a budai hitközség elöljá
rósága, képviseletének és tagjainak több
sége, mindazok a budai hívek, akik nem 
akarják a nagymultú községet egy ride
gen centralizáló pesti hiatalmi csoport 
diktátumának kiszolgáltatni.

Mi szükség volt éppen most erre az 
egész polémiára? Miért kellett minden
áron objektivitási bizonyítványt’ kiállí
tani az országos és pesti állásaiban nyil
vánvaló tények tanúsága szerint össze
férhetetlen elnök részére? Megértjük az 
indokokat. A statútumok jóváhagyása ké
sik. mert a kormányhatóságok aggályos
nak látnak bizonyos pontokat a törvé
nyesség szempontjából. Az adómegosz- 
tás már clejtettnek is tekinthető. Most 
kerülő úton, új adóformulával kísérletez
nek. de itt viszont szembetalálják ma
gukkal az orthodox és a statusquo szerve
zetet is. Az összeférhetetlenség tekin
tetében sem oly könnyű az objektív szer
vek jogi érzékenységét elaltatni, mint a 
na'v és tájékozatlan közönséget. Ezért 
kellett a nagy nyilvánosság elé vitt or
szágos határozat. Ezért kellett igazán 
súlyos, egyetemes állásfoglalás, aminőt a
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magyar zsidóság valóban életbevágó 
ügyeiben nem hoztak eddig. A vczérség 
megvédése: ez igazán fontos érdek.

És még ezt a 'határozatot is különös 
formában kapta meg a nyilvánosság. Az 
ülés résztvevői diszkréciót fogadtak, de 
utólag megtudtuk jhogy nem egészen 
úgy folyt le az ülés, ahogyan a hiva
talos közlemény állítja. Volt annak a 
gyűlésnek olyan tekintélyes résztvevője, 
aki azt sürgette elsősorban, 'hogy vesse
nek véget már annak a fatális látszat
nak, hogy az Országos Iroda a budai 
hitközség ellen irányuló politikát foly
tat. Félre nem érthető érdektelenségi 
nyilatkozatot sürgetett: mondja ki a gyű
lés, hogy a budai 'hitközség belső kér
déseiben nem tartja magát érdekelt fél
nek. 'Élthez a javaslathoz nyújtott azután 
be „megfelelőbb" módosítást a szegedi 
elnök, aki újabb időben a pesti elnök 
harcos híve és bizalmasa. A módosítás 
elkente az eredeti javaslat tendenciáját 
és szellemét és lényegében objektivitási 
bizonyítványt állított ki a különféle mi
nőségeiben igenis erősen érdekelt orszá
gos irodai elnökről. így jött létre a ha
tározat. Maga az országos irodai elnök 
fogta fel a legkülönösebben ezt a kom

A Budai Hitközség tiltakozása 
a hitközséget támadó hírlapi közlemények, valamint a köz
ségkerületi elnökök ülésének legutóbbi határozata ellen

A községkerületi elnökök legutóbbi a Pesti Hitközség elnöke ellen intézett
üléséről a napisajtóban, valamint egyes 
felekezeti orgánumokban nem helytálló 
kommentárok kíséretében megjelent köz
lemények, valamint a községkerületi elnö
kök határozatának téves megállapításai 
a budai közönség körében megütközést 
keltettek és elkeseredést váltottak ki.

A Budai Hitközség c'öljárósága folyó 
május 'hó 17-iki értekezletében elhatá
rozta, hogy tiltakozó átiratot intéz a 
községkerületi elnökökhöz és felvilágo
sítja őket a való tényállásról. Az átirat 
szövege a következő:

Mélyen tisztelt Elnök Ür!
Szokatlan módon, a napilapok utján 

kerültek a nyilvánosság elé felekezetűnk 
belső ügyei, a községkerületi elnökök 
üléséről szóló tudósítás alakjában, kime
rítő közléssel arról, hogy az ülés milyen 
elbírálásban részesítette egy hitközségi 
pártnak körlevelét, az Orsz. Iroda azaz 
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Kérje mindenütt
az orth.
JUBAD ONT fogkrémet

A bonyhádi rabbi úr felügyelete alatt 
gyártja

FELES ISTVÁNNÉ 
STOMATÍN ÉS PERYXOL 

fogápoló cikkek gyára 
Budapest, Rottenbiller utca 8.

münikével bizonyított objektivitást. 0 
maga erősítette az ülésen magáról, hogy 
ö valóban nem érdekelt fél a budai auto
nómisták és autonómiaellcnesek küzdel
mében. Van Budán egy párt, mely a 
Pesttel való fúziót szeretné — mondotta. 
S az neki, az elnöknek, tisztán magán
ügye, hogy ez a párt neki szimpatikus; 
de ez nem befolyásolja az Országos Iroda 
ügyvitelében. Láttuk már a múltban, 
mennyire nem befolyásolta. Láttunk „bu
dai” képviseleteket, melyek pesti nyo
másra, pesti többséggel jöttek létre. A 
kommüniké erre vonatkozó része ma
gamagát cáfolja meg. Annál különösebb 
manőver volt ez az országos demonstrá
ció, ez a tendenciózus kikürtölése egy 
„meglfésü't" határozatnak.

Csak ennyi bátorkodunk kérdezni: al
kalmas az ilyen erőltetett demonstráló 
arra, hogy az országos irodai elnökség 
kétségbevont érdektelenségét bizonyítsa? 
Nem hisszük. De hisszük azt, hogy azok 
az objektív tényezők, melyekhez ez a 
sajátságosán inszcená't „hűségnyilatko
zat" voltakép címezve volt, maguk :s 
képet tudnak alkotni maglknak az ilyen 
ügyvitel pártatlanságáról és érdekte'en- 
ségéröl.

támadása miatt.
Minden tstületnél a vezetők bölcse- 

ségc határozza meg, hogy hivatása kö
rében mely üggyel, mily módon fog
lalkozzék. Az Önök testületének hatás
körét az érvényben levő kongresszusi 
szabályzat 70. §-a szabja meg. ennek d) 
pontja szerint idetartoznak „a magyar- 
és erdélyihoni izraelitákat közösen ér
deklő” ügyek, illetve indítványok. Ha 
Önök ezen törvényhelyet úgy értelme
zik, hogy az egyes 'hitközségeken belül 
szereplő pártok megnyilatkozásai felett 
is ítélkezhetnek, s ez alapon felelősségre 
vonják a szóban levő körlevél szerzőjét
— aki bizonyára vállalja a felelősséget.
— ezt érthető. Sajnálattal kell azonban 
megállapítanunk, liogy eddig elkerülte az, 
Önök figyelmét az, hogy özönével je
lentek meg olyan körlevelek, nyílt leve
lek és félhivatalos felekezeti sajtóközle

mények, amelyek nemcsak, hogy hitköz
ségünk vezetői ellen intéztek súlyos sze
mélyi támadásokat, hanem igaztalan mó
don kipellengérezték hitközségünk ügyeit, 
különösen pedig Chevra Kadlsánk va
gyoni helyzetét, amivel súlyos káro
kat okoztak. Ekkor Önök nem látták 
szükségét sem annak, hogy az ilyen 
körleveleket és nyomtatványokat bírá
lat alá vegyék, sem pedig annak, hogy 
más módon védjék meg hazánk egyik 
legnagyobb 'hitközségét és chevráját a 
reájuk szórt rágalmak, valamint a létük 
ellen intézett támadások ellen.

Jelenlegi határozatukban Önök ismé
telten hangsúlyozzák, ihogy testületünk a 
felekezetnek ezidöszerint! legmagasabb 
szerve ('hatóság) gyanánt fog'alkozott a 
budai körlevélben foglalt támadással. Aki 
a felekezeti élet csúcsán áll, annak szem
lélete kell, hogy ezen magassággal 
egyenlő szinten legyen, — ha valamelyik 
konkrét ügyben állást foglal, akkor ki
zárólag a való tények alapjára kell he
lyezkednie, melléktekintetek nélkül. Je
lenlegi határozatukat olvasva azt ész
leljük mély fájdalommal, hogy ennek 
eszmemenetében elhajlások vannak, kü
lönösen azért, mert egy magánszemély 
részéről — bár ha egy párt nevében — 
kibocsájtott körlevél bírálatát alkalmul 
használták fel arra, hogy elítélően nyi
latkozzanak azon petíció felett, mely a 
kiegészítő szabályzat ellen lett be
nyújtva a magy. kir. Kormányhoz. Azt 
is állítja 'határozatuk, hogy ezen petíciót 
csupán „egy töredék" nyújtotta be, s ez 
„próbál gátlóan közrehatni, hogy a statú
tumoknak jóváhagyását megakadályozza.*  
Pedig Önök nagyon jól tudják, lehetet
len, hogy ne tudnák, m'szerint a ki
egészítő szabályzat ellen nem egv töre
dék, hanem hitközségünknek törvényes 
képviselete: az elöljáróság és a közgyű
lés foglalt állást, azon szervek, melyek
nek kötelességük megvédeni a hitköz
séget minden irányban, s így azon ve
széllyel szemben is. melyet a statútu
mok foglalnak magukban. Meggyőződé
sünk t. i. az. hogy a kiegészítő szabály
zat egyes rendelkezései nemcsak hitköz
ségünket vinnék romlásba életbelépésük 
■esetén, 'hanem feldúlnák felekezetűnknek, 
felekezetűnk mind a három árnyalatának 
békéjét is azáltal, 'hogy hittestvéreink 
túladóztatását idéznék elő és az ország 
hitközségeit egymás közötti elszámolá
sokra. örökös vitákra kényszerítenék.

Petíciónkban mindezt részletesen in
dokolva kimutattuk, sőt kénytelenek vol
tunk arra is rámutatni, hogy a szabály
zat egyes rendelkezései — a mi meg
ítélésünk szerint — ellentétben állnak az 
érvényben levő jogszabályokkal. Az ügy 
most illetékes bírája, a magas Kormány
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előtt van, döntés mindeddig nem történt. 
Mi nem tartjuk ildomosnak, hogy az 
ügy ezen stádiumában nyilatkozatot te
gyünk a várható eredmény tekintetében. 
Nem értjük, hogy Önök miért tartották 
megengedhetőnek, hogy erre nézve a 
nyilvánosság előtt nyilatkozzanak. Hátha 
a döntés nem egészen olyan lesz, mint 
ahogy Önök jelzik?...

Mindenesetre tiltakoznunk kell az el
len, hogy amidőn mi kötelességünk tel
jesítésében eljárunk, szent közületünk 
létét kívánván megvédeni, — akkor 
Önök, ahelyett, hogy megértéssel és tisz
telettel szemlélnék munkánkat. — azt 
nemcsak lekicsinylik, hanem ellenséges 
érzülettel bírálják, mintha nem a fele
kezeti életnek pártatlan vezetői, 'hanem 
velünk szembenálló peres felek len
nének. Ezzel megnehezítik hitközsé
günk helyzetét, ámde igazságának k'.de- 
riilését nem akadályozhatják meg!

Mindezek miatt kénytelenek vagyunk 
Önödhöz azon kérést intézni, hogy ha
tározatunknak sérelmezett részeit mél- 
tóztassanak revízió alá venni és téves 
megállapításaikat helyesbíteni.

Meg vagyunk győződve, hogy ha 
Önök, igen tisztelt Elnök Urak, a ténye
ket az igazságnak megfelelően szemlélik, 
akkor be fogják látni, hogy ezen reánk 
kényszerített küzdelem során a mi cse
lekvéseink eszményeket szolgáltak: hit
községünk megmentését célozták.

Budapest, 1936. május hó 19.
Hittestvéri szeretettel:

A Budai Izr. Hitközség (Elöljárósága:
Dr. Kriszhaber Adolf s. k.

hitk. elnök
Dr. Csobádi Samu s. k.

alelnök
Diósi Jenő s. k.

főtitkár 

nek, mely kiemeli, hogy az elnökök ta
nácsa sohasem 'fog olyan törekvést tá
mogatni, mely Budát tagjamak akarata 
ellenére Pesttel egyesíteni kívánná és a 
a legalázatosabban jelenthetjük a község
kerületek tiszteletreméltó elnökeinek, 
akikről mi söhasem tételeztük fel. hogy 
minden bírálat nélkül bábként szolgál
nak az Orsz. Iroda elnökének beolvasz
tási törekvéseit, hogy amint a Budai Izr. 
Hitközség közgyűlésének túlnyomó 
többsége minden egyes ülésen felhábo
rodással utasította el a fúziós törekvé
sek gondolatát, úgy a néhány hónap 
múlva megnyilatkozó ösválasztó közön
ség is az autonómia törhetetlen hívének 
vallja magát és minden terrort és aka
dályt leküzdve diadalmaskodni fog azok 
felett, akik Buda békéjét idegen befo
lyásra. könnyelmű módon megbolygatták. 
Sapienti sat.

Gesztes Ferenc

Válasz
a községkerületi elnököknek

Az Izr.. Községkerületek Elnöki Ta
nácsa május 12.-iki ülésén bohatóan fog
lalkozott pártunk körleveleivel és oly 
értelmű határozatot hozott, melyet — 
mint a budai autonómia párt ezidösze- 
rinti elnöke — szó nélkül nem hagyhatok 
annál kevésbbé. mert hallgatásommal 
intra et extra murus oly színben tűnhet
nénk fel. mintha nekünk egyéb dolgunk 
sem volna, mint autonómiánk megvédé
séért folytatott küzdelmeinkben — akár 
az Orsz. Iroda elnökét, akár pedig a 
községkerületi elnököket méltatlan tá
madásokkal illetni.

Mi nem támadunk, és nem sértegetünk, 
mi érvekkel küzdünk és megdönthetetlen 
tényeket regisztrálunk, amikor hittestvé
reinket szóban és írásban felvilágosítjuk 
azokról az évek óta folytatott bomlasz- 
tási törekvésekről, amelyek néha burkol
tan. de igen sokszor nyíltan azt célozzák, 
hogy ezt az ősrégi (hitközséget minden 
eszményi és dologi értékeivel együtt a 
Pesti Hitközségbe beolvasszák, csak 
azért, -hogy a Pesti Hitközség hatalmi 
ténykedéseit még az eddigieknél is szé
lesebb rétegekre kiterjeszthesse.

Pártunk, melyet az idézett határozat 
lekicsinylöleg alakulatnak nevez, nem 
ismeri el az Országos Irodát, avagy a 
községkerületi elnököket felsőbb hatósá
gának, mert nekünk sem az Iroda, sem 
a községkerület nem fórumunk, mi nem 
törekszünk hatalmi pozíciók után, nekünk 
nincs egyéb ambciónk, mint hogy béké
ben hagyjanak bennünket és ne fossza
nak meg olyan jogoktól, melyeket őseink 

részünkre és utódaink részére kiküzdöt- 
tek.

A községkerületek tiszteletreméltó 
elnökei ne érezzék magukat sértve, 
mert mi sem körleveleinkben, sem ülé
seiken róluk nem beszéltünk, mi csak a 
Pesti Hitközség mai vezetőségét aposzt
rofáltuk híveink előtt, mint olyant, mely
nek igenis minden törekvése oda tendál, 
hogy Budát Pestbe bekebelezze és mivel 
a Pesti Hitközség elnöke egyúttal az 
Orsz. Iroda elnöke is, felelősségünk tu
datában nyíltan hirdetjük, hogy az elnök 
ebbeli ténykedésével a Budai Hitközség 
rovására a Pesti Hitközség partikuláris 
érdekeit szolgálja.

Az Orsz. Iroda elnöke sohasem ta
gadta. hogy minden olyan mozgalmat, 
mely Buda önállóságának megszűnteté
sére irányul, erkölcsileg és anyagilag tá
mogat. nem értem tehát, hogy mit hi
báztatnak a községkeriilcti elnökök a mi 
akciónkon, mely csak azt célozza, hogy 
evvel a Budára nézve végzetessé vál
ható törekvéssel szembeszálljon és olyan 
igazságos ügyet védjen, mely nem akar 
egyebet, mint a mglevő jogok tiszte- 
letbentartását.

Igen örülünk a határozat ama részé-
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Elsőrendű orth. kóser 
konyha. Szobák minden 
komforttal, teljes penzió
val olcsó árban! 
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A magyar zsidóság önérzete
Semmi oka a magyar zsidóságnak, 

hogy elveszítse önbizalmát annak a rég
óta folyó terveszerű izgatásnak hatása 
alatt, mellyel egyes elvakult körök ide
gen föld mérges vetését kívánják a ma
gyar ta'ajban elültetni. Emelt fővel kell 
tovább is munkálnunk e hazának javát, 
melynek eddig is kötelességtudó fiai 
voltunk. És bíznunk kell abban, hogy a 
gyűlölet vetése nem fog megteremni ezen 
az áldott, nemes és emberszeretö hon
fiak vérétől termékeny földön.

Bíznunk kell a magyar zsidóság jobb 
jövőjében, ha oly felszólalásokat hallunk, 
amilyen például Vázsonyi János képvi
selőnek legutóbbi parlamenti felszólalása 
volt. Nem beszélünk politikáról, mikor 
kiemeljük ennek a beszédnek magyar és 
zsidó szempontból egyaránt áldásos je
lentőségét. Vázsonyi János beszéde adott 
alkalmat Hóman Bálint kultuszminiszter
nek arra, hogy leszögezze: nem fog tűrni 
semmiféle felekezeti izgatást a magyar 
iskolákban. Vázsonyi János örömmel és 
elégtétellé' vette tudomásul ezt a választ 
s vele az egész magyar zsidóság is. Tra
gikus volna az egész magyar társadalom 
szempontjából, ha az iskolákban lábra- 
kaphatna a gyűlölet idegen szelleme.

Ugyancsak megnyugvással hallottuk 
Fábián Béla képviselő erőteljes és önér
zetes beszédét a szélsőséges irányzatok 
ellen. Ez a beszéd nyilván megmutatta, 
hogy a zsidóság nem „felforgató'1 elem. 
Csak dolgozni és élni akar becsületben 
és munkában és emelt fővel, tiszta önér
zettel néz szembe az elvakult vádakkal, 
melyek szétporlanak az igazság tiszta 
fegyverzetén.
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Hol vannak a Kann-család milliói?
nagyAz egyik várományos: Hirschl Sománé beszél a 

hollandiai örökségről
Egy évszázad óta színes családi le

genda szövődött Budapesten, egy állító
lag Hollandiába szakadt magyar 
zsidó fiú sokszázmilliós vagyonáról, ami
ről mindenki biztosan tudja a famíliában, 
hogy van, .de senki sem tudja: hol le
hetne megtalálni? A Kann-család legen
dája ez az izgága, nyughatatlan vérű, 
vásott vadoné fiúról, aki — míg itthon 
élt — igazi enifent terrible-nek számí
tott, sehol sem találta a helyét, kalandok 
fűtötték képzeletét, míg végre egy szép 
napon búcsú nélkül eltűnt, hogy meg
keresse gyermekálmainak hősét: a Pénz 
Ö Felségét. Megtalálta-e csakugyan, vagy 
hasztalan üldözte? Megdönthetetlen do
kumentumok nincsenek róla, de itthon, 
a családban azóta mind több és színesebb 
szájhagyomány gyűlt össze arról, hogy 
az idegenbe szakadt Kann Dávid József
nek kedvezett a .szerencse, óriási va
gyont gyűjtött és vagy félszázadév előtt 
közvetlen leszármazottak hátrahagyása 
nélkül halt meg messze idegenben.

Ez a nagy vagyon tehát a magyaror
szági Kann-családé, az bizonyos. Csak 
azt nem tudja pontosan senki, hogy 
mennyi az örökség és hol van? Kétszáz 
millió hollandi forintról beszélnek, amely 
egyesek szerint a francia 'Nemzeti Bank
ban, mások szerint Ceylonban, ismét má
sok szerint London környékén van le
tétben, de olyan is akadt, aki megeskü
szik rá, hogy egy hollandiai — den- 
heimi — bankár kezeli, akinek leghőbb 
vágya, hogy átadhassa a kétszázmillió
kat az igazolt örökösöknek.

E hó 10-én, vasárnap reggel a pesti 
New-York különtermében gyűltek össze 
azok, akik igényt tartanak az örökségre, 
hogy megtanácskozzák az ügyet. Néme
lyek hosszas kutatások eredményeképen 
összeállított családfát is hoztak maguk
kal. annak bizonyítására, 'hogy ki. melyik 
ágról szakadt Kann-ivadék? Volt ott 
olyan is, aki valamelyik Kann felesége 
volt 16 évig, gyermek nem származott 
a házasságból s az asszony jelenleg már 
más férj nevét viseli, de azért hangosan 
követeli a hollandiai örökséget. Két 10 
éves fiúcska is elment a tanácskozásra, 
akiknek eleven fantáziája még színeseb
ben tudja majdan szőni álmait a kétszáz 
hollandi milliókról, ott túl a tengereken.

Az egyik várományos: Hirschl So
máné Kann Eleonóra, a budai szegény 
gyermekek áldottlelkű és kifogyhatatlan 
jótékonyságú ..Nóra néni“-je. Hozzá for
dultunk: mit tud a Kann-milliókrói? A 
következő igen érdekes felvilágosítást 
nyertük tőle:

— 1885-ben — jól emlékszem — nagy 
sürgés-forgás volt házunkban, nagy ven
dégjárás messze idegenből. Engem a Lu
kácsfürdő lombos fái alól vezettek iiaza. 
hogy az idegenből érkező rokon engem, 
a család pici hajtását is láthasson. A ro
konnal sok-sok kincsről beszélgettek és 
én, amíg köztük volt szabad tartózkod
nom, felfigyeltem, mint egy lenyűgöző 
érdekességű Andersen-mesére.

— Hallottam, hogy egy gazdag rokon 
után kutattak, aki idegenbe szakadt. Ké
sőbb apám is sokszor mesélte, hogy élt 
külföldön egy közeli rokona, akinek cso
dás szép hangja volt, világhírre tett 
szert, nagy vagyont gyűjtött. Csintalan, 
vásott, pajtásai körében rettegett ifiú 
volt, amikor még itthon apám birtokán 
élt. Dab, Tas, Dömsöd. ahol a birtokaik 
voltak, hangosak voltak a csínytevések- 
töl, mikor ez a Kann-f:ú apám őseinél 
tartózkodott.

— 1902-ben egy rokonom látogatott 
meg, aki újra mesélt a krőzusi vagyon
ról és biztatott, hogy én is lépjek a nagy 
vagyon után kutatók sorába, annál is in-

Beszédes számok, 
beszélő cselekedetek
A Pesti Chevra Kadisa közgyűlése

Rendklivüli érdeklődés mellett nyitot
ta meg május 12-én. kedden este ó 
órakor a chevra közgyűlését az intéz
mény fö’dszinti dísztermében Krámer 
Miksa kormányfőtanácsos, elnök. Napi
rend e'őtt Lunzer Pál elöljáró emléke
zetű meg .kegyelettel a cltevrai halot- 
ta'TÓl. majd

Dr. Endrei S Henrik 
igazgató-főtitkár terjesztette elő az 
1935. évi jelentését, amely fe'öleli a 
szentegylet egész munkásságát A be
vételek az. 1935. évben kitettek I.6I8.989 
pengőt, a kiadások I.684.086 pengőt, 
úgy, hogy 65.097 pengő volt a hiány.

Az. Aggok Házára, melyben 220 el
aggott férfi ás nő nyer élethosszig’ani 

Dl. Frenkel Bernát yallástanár zsidó nevelőintézete
VI., Aréna-út 84. Telefon: 28-8-43.

Internátus a városligeti villanegyedben, minden iskolatípus közelében, fiúknak 
és leányoknak.

Gyermek és diáküdülö Tahin, a Pilis tövében, a Duna mentén.
Leánytovábbképző 14 évesnél idősebbeknek, közművelődési és gyakorlati irányú 

tanfolyamok.

kább, mert ők már ügyvédet is bíztak 
meg érdekeik képviseletével. Hallgattam 
és emlékezésemben felvillant az édes
apámtól hallott, fantasztikusan megrajzolt 
régi kép, a reám váró nagy vagyonról, 
messzi tengerentúlról.

— Most. 1936-ot írunk és ime újból 
életre kelt a mese, a régi családi le
genda. Én is elmentem a két hét előtti 
családi összejövetelre, ahol egymást ide
genkedve figyelő családtagok gyülekez
tek. Mindenki mást és újat tudott. Ma
gam is beleelegyedtem a vitába és meg
jegyeztem, hogy nem lehet megelégéd- 
nünk azzal, hogy „elégett az anyakönyv", 
hanem kutasson mindenki imakönyvek 
tábláin található feljegyzésekben, ahová 
őseink bevezették a család születési, há
zassági, halálozási adatait, sőt még a 
család tagjainak betegségét, az időjárást 
és az országosan hullámzó árfolyam-vál
tozásokat is beírták. így talán tényleg 
elkészülhet az a geneologiai dokumen
tum, melynek alapján megkaphatjuk a 
mesebe'i kincset, melyet izgatott remény
séggel vár az dohog-, Kann-, lEhrenfeld-, 
Rosenberg család minden egyenes ágbeli 
leszármazottja...

«
A magunk részéről tiszta szívből sok 

szerencsét kívánunk a Kann-családnak 
a kétszázmilliós hollandi örökséghez...

i.'ijtalai, ellátást és ápolást I38.I15-- 
pengőt fordítottak. Az Aggok Háza el
nöke: Kramer Miksa, a'-elnökeá: Fried 
-Ármin és Popper István. A gazdászati 
ügyeket Bőhm Nátháiul, Elek Gyula 
K’einberger Antal. S-cbwarc Viktor. 
Weisz János és Wcrtheimer Lajos ’át- 
ják cl .

A Szeretetházra. valamint Szeretet, 
kórházra, melyben 70 gyógyíthatatlan 
és llo gyógyítható beteg nyer ápo'ást. 
26I.056__pengőt fordítottak A Szer:-
tetbáz é'én: Bánó Dezső, Bcck Jenő és 
Eisnmann Gyu’a elöljárók, mnt alelnó- 
kök műkőének; mint he’ycttes gazdá- 
szati elöljárók: Fuchs Lipót. Fürst 
György. Gál Béla; Kohn Hugó. Horn
ját Ernő, Műnk Gábor és Reich Samu 
kormányfőtanácsos állanak. Különösen 
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Fürst György és Gál Béla foglalkoznak 
nagy szeretettel és odaadással az inté
zet ügyeivel. A Felnőtt Vakok Ottho
nában loo beteg és vak nyer ápolást és 
ellátást. Ez intézet kiadásai az el'mu’t 
évben 67.875.— pengőt tettek ki. Az in
tézet élén Lunzer Pál és Steiner Mór 
elöljárók, minit alelnökök állanak. A 
Menedékházra, melyben 55 egyén nyer 
részben díjtalan lakást, részben teljes 
ellátást, 30.698.— pengőt fordítottak. 
Segélyezésekre, valamnt ^áz úitcizniény- 
nek támogatásaiba 153.400 pengőt; az 
Izraelita kórház, valamint a Bródy kór
ház fenntartásához 50.000 — pengővel 
járult hozzá a Chevra Kadisa; konduk- 
tusokra a Pesti Izr. Hitközségnek 
I25.000.— pengőt; szertartási kiadások
ra és s’-rásásokra 54.700— pengőt; te
metők kezelésére, va’amint sírok ápolá
sára. utak készütéisáite 333.088.— pen
gőt; ingyenes temetésekre 82.000.— 
pengőt; nyugdijakra és kegydijakra 
52.500.— pengőt; egyébb dologi k’ádá- 
sokifaj ds adókra 18o..ooo pengőt, úgy 
hogy az összes kiadásoknak több mint 
90%-át kegyeleti és? jótékony cél okra for
dították

Szűnni alig tudó elismerés és taps 
jutalmazta a mesterien megszerkesztett 
évi jelentést, majd

Krámer Miksa
e’nök emelkedett szólásra. Minthogy ez 
a közgyűlés — mondotta — az utolsó 
rendes évi közgyűlés az ősválasztások 
megej'tóséig. a mai ülésen beszámoló
beszédet. de egyszersmind programbe- 
széd'et is akar tartani. Rövid vissza
pillantást vetett az elöljáróságnak a le
folyt 5 évben végzett munkásságára és 
a közgyűlés lelkes tapsai között muta
tott rá arra az önfeláldozó munkásság
ra. me’yet a Chevra Kadisa vezetősé
ge az elmúlt 5 év alatt, valamint álta
lában a kommun óta végzett a Chevra 
Kadisa újjáépítése terén. Rámutatott 
arra hogy a kommun a Chevra Kadi- 
sát egész vagyonától fosztotta meg úgy, 
hogy az intézetek tej- és kenyérszámlá- 
ját sem tudta a Chevra Kadisa fizetni. 
Az intézetek teljesen lerongyolva állot
tak. A Felnőtt Vakok Otthonából és 
Menedékházból csupán a falak voltak 
meg; minthogy a háború kitörésével az 
építkezést abba kellett hagyni. Az Aggok 
Házára uj emeletet építettek kerítés
sel?, villjanyvilágítással. központi fű
téssel látták el. a Vakok Otthonát bcfe_ 
jezték. modernül berendezték és a Me
nedékházat is annak befejezése után a 
legnagyobb csendben adták át rendelte
tésének. Több mint egy milliárd korona 
értékű ágvalapitványt egymaga hozott 
össze. Az alapítványokból megszerezte 
a Chevra a’apitványi székházát úgy 
hogy nyugodt lelkiismercttel elmondhat
ja, hogy mindent megtett, ami emberi
leg lehetséges volt. Ez a beszámolója 
Majd 4 pontból álló programot adott. 
Programjának első pontja: a régi me
derben akar evezni, lassan nyugodtan, 
de biztosan; az evezőket erősen tartja 
kezeiben, hogyha netalán hullám, vagy 
zivatar jönne, Isten segítségével ellent 
tudjon állani. Programjának második 
pontja, hogy azt a jó viszonyt, mely a 
hitközség és a Chevra Kadisa között 
most fennáll, továbbra is fenn akarja 
tartani és ha lehetséges. még szoro

sabbá kívánja a viszonyt fűzni. Har
madik programpontja, hogy protek
cióra soha reagálni nem fog. mert sze
rinte ahol protekció uralkodik, annak a 
közül etnek tönkre kell menni. Negyedik 
programpontja: hogy mindent cl akar 
követni, hogy a Chevra Kadisa hivatá
sát teljesíthesse, de már most kijelenti, 
hogy mindig szem előtt fogja tartani a 
Chevra Kadisa viszonyait. Mérlegelni 
fogja, hogy mit lehet és mit nem lehet; 
egyről biztosíthatja a közgyűlést, hogy 
adósságokat csinálni nem fog.

Lelkes ovációban részesítette a köz
gyűlés népszerű elnökét közvetlen 
őszincséggcl előadott beszédének befeje
zésekor.

Utána Stern Samu hitközségi elnök 
fejezte ki köszönetét a Chevra elöljá
róságának Szívből kívánja hogy Krá
mer elnök még sokszor búcsúzzék el
nöki mandátumánk lejártakor és a Min
denható adjon neki sokáig, mindnyájunk 
örömére és büszkeségére erőt és egész
séget. a további munkához. Még Mezőfi 
Vilmos szólalt fel. mire a közgvü’és át
tért

az 1936 évi költségvetés
táTgyarásárti. Előirányoztak bevételek 
elmén I.530.000— pengőt; kiadások cí
mén 1,647.000— pengőt, úgy- hogy 
lol.ooo.— pengő hiányra számít az elő
irányzat.

A számvizsgáló bizottság tagjaiul 
megválasztattak az I936. évre: Árvái 
Henrik, Fcllner Leó Gaiduschek Mar
cell. ga'góczai Hcteés Mór. dr. Káro’yi 
Ármin Vas Lajos és Wiener Samui

Ezután az alapszabályok módosítá
sának tárgyalása következett mely után 
.a közgyűlés véget ért.

Pünkösdi levelek
Irta: Fried Ignácz

Kled az élet, vidul a határ, zsidó mun
káskezek szorgalmasan ápolják a kenye- 
retadó növényzetet és hogy jobban fogy
jon a munka, Juda Halévy szerelmes 
dalaival telített a levegő...

Kár, hogy mindez csak szép álom, csak 
költő; szabadság, melytől a valóság oly 
igen messze van.

A valóság az. hogy a földből, az isten
adta földből, amelyben elődeink pihenik 
örök álmukat és amelyet minden nagy 
viharban zsidó vér is öntözött, nem jut 
megművelésre a zsidó munkáskezeknek.

Nem elég a felülről jött csapás, még 
magunk is segítünk a bajt fokozni. Tizenöt 
különféle gazdasági iskolában tizenöt 
zsidó gyermek sem tanúi, mert képtelen 
tűrni a szörnyű megaláztatást.

Gerenday A, és Fia
Budapest, VIII., Fiumei út 7.

Művészi sírkövek
ALAPÍTVA 1847.

Oh, van nekünk egy gyönyörű intézmé
nyünk: a Mikéfe, amely a maga szűk ke
retében teljesíti a kötelességét, de nincs 
annyi szeretet és összetartás bennünk, 
hogy ezt egy gazdasági iskolává kifej
lesszük.

Fáj, hogy ez ünnepen ilyen hervadt 
leveleket mutat toliam, de talán e hervadt 
levelek e’konhadva öntestükkel adnak új 
életet a még életképes növényzetnek.

■Kedves fiatal hittestvércini! Az öreg 
vándor elfáradva az évtizedes sziszifuszi 
küzdelemben . visszavonó!, kezetekbe 
adja a szerszámot. Ne engedjétek a föld
műves iskola felállításának nemes eszmé
jét az enyészet mélységébe siilyedni. 
Önérzetes, erős akarattal öltsön testet az 
eszme, hogy a fizikai munkától, friss 
vértől piros arccal, ifjúi kedéllyel szóljon 
munkaközben a költő (J. H.) dala:

Örök ifjú szerelembe
Fűzzük a dalt koszorúba 
Legyen a szív vidám újra 
Legyen a múlt elfeledve

Földanya varázsigéje
Irta : E. Lázár Franciska

Akit a föld-varázslat már megejtett, 
Az nem felejthet,
El nem felejthet Téged már soha, 
Örök Csoda!
Szobád homálya, régi íróasztal
Meg nem vigasztal;
Az őstermészet templomába menj ki. 
Nem látja senki,
IIa zúg a szél, s a zöld vetés szalad: 
Ott vagy szabad!
A szint, az őserőt csak ott keresd,
Ki álmot fest,
Megihleti a szellemet, ha költ:
Tcitálod, Föld...
Ki alkonyaikor híven öntözött
Aszott rögöt,
Erezte már. hogy árad szét a hála. 
Az esti pára. . .
Ki már vetett, virágot ültetett,
Csak az szeret,
Csak az szerethet Téged igazán,
Te Földanyám!
Ha sorsa fényes, vagy ha mostoha. 
Élnem felejthet Téged már soha. 
Soha!
Megszólal, hív az ősi föld-imádat: 
Menj ültess fákat!
Élvezze más az árnyal, mily remek, 
S amint remeg,
A névtelenről zúg a zöld levél.
Ki rég nem él,
l\ i egykor itt oly szép időket töltőn, 
F.s várt gyümölcsöt. ..
Sok élet-vándor zeng a lénynek hálát. 
Ki már csak sóhaj és egy hő imádság.
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A Nagy Számológép rejtelmei,
avagy hogyan számítják ki a hívek 
adóját Sipországban ?

Előre kell bocsátanunk, hogy a követ
kező sorok csak szerény töprengés ered
ményét tartalmazzák, oly jelenségekről, 
melyeket szeretnénk megérteni, anélkül, 
hogy mindenáron hibát keresnénk ben
nük. Távol áll tőlünk, hogy a hitközségi 
adók nagysága miatt keltsünk hangulatot 
a vezetőség ellen. Tudjuk, hogy a zsidó 
közületeknek ma rendkívüli feladataik 
vannak, melyeknek megoldásához pénz 
keil. És ha olykor szívesebben látnák is 
az elnöki propaganda-alapok bőkezű do
tálása helyett más, produktívabb zsidó 
célok megfelelő támogatását, tudjuk azt, 
hogy adót fizetni, minél több adót fi
zetni, minden zsidónak egyformán köte
lessége.

De egyformán — és választás előtt 
éppúgy, mint választás után. Ne használ
ják fel az adókérdést propaganda-célokra, 
az ilyesmi visszafelé sül el és esetleg 
oly hangulatok kialakulásához is vezet
het, melyek az adófizető kedvnek, mely 
minden zsidó közösségi munka alapja, 
óppn nem kedveznek. Itt van például a 
pesti hitközség vezetőségének egy kör
levele. melyet a választás előtt intézett 
a hitközség tagjaihoz. Azt írták benne, 
hogy a tagok fizessenek adót, mert az 
adófizetés a rögzítésnek előfeltétele. A 
rögzítést ugyan nem ígérte meg a kör
levél — fenntartással is élt esetleges 
emelések tekintetében — mégis kilátást 
nyújtott rá. hangulatot keltett ebben az 
irányban.

A választások után persze megindult 
az adók emelése. Ez várható is volt. Ön
magában talán elkerülhetetlen intézke
dés. Nem is állítjuk, hogy az előfordult 
50—200 százalékos adóemelés éppen csak 
azokat a tehetősebb híveket érte volna, 
akik a választási mozgalomban ellenzéki 
magatartásukkal tűntek ki. De ilyenek 
is akadnak és elkerülhetetlen, hogy ezek 
bizonyos keserűséggel ne vegyék tudo
másul a pénzügyi intézkedést, mely 
éppen őket érte. Majdnem azt mondhat- 
nók: éppen az ellenzéki magatartásnak 
adóját nem szabad választás után feltű
nően emelni, mert ez keserű hangulatot 
kelt — oly hangulatot, mely éppenség
gel nem kedvez általában a hitközségi 
adófizetés moráljának. Ha véletlenül ép
pen olyanokon csavar egyet a síputcai 
adóprés, akik a választások előtt ellen
zéki szerepet vittek, úgy ez lehet vélet
len. nem állítjuk, hogy nem az, de vi
gyázni kellene, hogy ilyen véletlen elő 
ne forduljon.

A nagy adó-adminisztráció nem is 

igen bonyolítható le panasz nélkül. Hát 
még ha az adminisztráció polit'kai célo
kat is követ! Teljesen megértjük, hogy a 
kőbányai hitközség tagjaiból egy év 
alatt annyira elpárolgott a „gazdasági 
együttműködés’1 iránti lelkesedés. És 
nem különös, hogy amióta a kőbányai 
hitközségben ismét az autonómisták ke
rekedtek felül a közgyűlésben, a Síp-utlai 
Nagy Számológép erélyesebben lép mun
kába, egyre több a panasz az adókivetés 
ellen, melyre most az együttműködés

Az elnök úr nem akarja a fúziót...
— Beszélgetés —

Személyeik: 1. A termetes részvénytársasági igazgató — 2. A fakó- 
képii, állástalan tanár

— Ejnye, ejnye direktor úr, miért 
jön oly későn? Én már alig várom, 
hogy megint elenyelegjek egy kicsit ma
gával. Már két feketét fogyasztottam 
türelmetlenségemben. Vagy talán azért 
késett,... mert kereste és nem találta?

— Mit?
— Az értelmét? ...
— Minek az értelmét?
— Hát annak a három napig tartó 

kínos vajúdással napvilágra hozott 
kommünikének, amelyet Sípország 
sajtóirodája a községkerületi elnökök 
üléséről a budai autonomista párt röp- 
irata tárgyában kiadott. Hát tudja, 
szegényes írás ez! Nem értem, hogy
lehet ilyet a kézből kiadni?! Nem 
szólva arról, hogy mint taktikai lépés, 
hallatlanul primitíven ravaszkódó, de

Özv. Székely Salamonná született 
Schweiger Irén és fia Andor mélysé
ges fájdalommal jelentik, hogy a legjobb 
férj, drága jó apa

Székely Salamon
ny. m. kir. klsérletügyi főigazgató, 
a II. oszt. m. kir. polgári érdemrend 

tulajdonosa stb.
életének 76. esztendejében örökre ittha
gyott bennünket.

Drága halottunk csütörtökön, május 
21-én délután ’/21 órakor temettük az 
óbudai izr. temetőben.

Gyászoljuk: nővére özv. Mocsári 
Lajosné, unokaöccse Mocsári Márton, 
unokahuía Ferenczi Ferencnó és az 
egész rokonság

Drága emlékét szivünkben soha el 
nem múló kegyelettel fogjuk megőrizni.

Minden külön értesítés helyett! 

címén döntő befolyása van pesti érde
keknek?

így már megértjük, hogy a budai hí
vek közt sem mutatkozik túlzott lelkese
dés az adójövedelmek átengedése, az 
adók Síp-utcai megállapítása irányában. 
Aztán meg éppen a múlt héten történt 
a főváros hitoktatási segélyének a Bu
dapesten működő hitközségek közötti 
szétosztási aránya megbeszélésén, hogy 
a pesti hitközség elnökhelyettese 500.000 
pengő „átháramlott" kultuszadó-jövedcl- 
met kívánt Budán Pest javára behajtani. 
Ez lényegesen több, mint a budai hitköz
ség egész adójövedelme. De a Nagy Szá
mológép produkál ilyen csodákat — kü
lönösen, mikor a „hitetlenek" adóinak 
megállapításáról van szó ...

megírva is olyan szerencsétlenül van, 
hogy ... hogy ... Na, hát az az egy 
bizonyos: Sipországban írni nem na
gyon tudnak.

— Nem lehet mindenki író!
— De ha az, akkor lehet és legyen 1 

Ha meg nem az ... Igaza van, akkor 
valóban nem is lehet író. De ha leg
alább körültekintőbbek volnának az 
emberek ott, Sípországban! De nézze, 
ha én vagyok a községkerületi elnökök 
ülése, vagy ha én vagyok az Ország s 
Iroda, vagy éppenséggel annak az el
nöke, hát én bizony nem sokat törő
döm egy fórt röpiratával. Az én pár
tatlanságom méltóságát nem érintheti a 
pártok tusája. De ha aztán mégis rea
gálok egy párt-röpiratra, nagyon vi
gyázok arra, méltóságom csorbítatlan- 
sága érdekében, hogy' az ne legyen kí
nos feszengés, vergődő dadogás, hagy
szavaimból csak igazságot és jogot 
érezzenek ki, ne pedig sértett egyéni 
hiúságot és hogy szavaimba ne keve
redjék bele a harag fogcsikorgatása. 
Nagyon nem szép látvány az, amikor 
valaki a méltóságteljes kinyilatkoztatás 
magasra emelt pódiumáról lecsúszik a 
tajtékzó feleselgetés porondjára. Már 
az sem okos dolog, hogy ezt figyelmen 
kívül hagyja. De legkevésbbé okos és 
diplomatikus az, amit mond.

— Kérem, én nagyon jónak találom 
azt a nyilatkozatot. Először is nagyon 
helyes, hogy az új statútumok jóváha
gyásáról mindenfelé szállongó valótlan 
hírekkel szemben leszögezi, hogy „a 
kormány a legteljesebb jóakarattal vi
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seltetik a kongresszusi magyar zsidóság 
törekvései iránt és hogy a szabályzat 
legfelsőbb jóváhagyása rövidesei! meg 
fog történni.” Azután helyes volt leszö
gezni, hogy „akadt egy töredék”, mely 
ezt a jóváhagyást meg akarja akadá
lyozni. s végül vissza kellett energiku
san utasítani azt a vádat és feltevést, 
hogy az Országos Iroda és annak el
nöke a pesti hitközség érdekeinek más 
hitközség rovására kedvez és hogy eb
ben a községkerületi elnökök testületé 
is támogatja őt. Nem értem, miért kel
lenne ezek kijelentéséhez valami külön
leges diplomácia.

— Kedves direktor úr. nagyszerűen 
összefoglalta a kommüniké tartalmát 1 
Valóban, ez van benne. Engedje meg, 
hogy most én éppen az Ön összefog
lalása nyomán szedjem egy kicsit széj
jel. Hát először is, egyszer már rámu
tattam arra, hogy a kormánnyal szem
ben oktalanul bántónak találom azt a 
beállítást a tömegek felé, hogy a kor
mány már akarná jóváhagyni a statú
tumokat. sőt leghőbb vágya ez, de hát 
akadt egy töredék, az nem engedi... 
Nem érzi, hogy ez lehetetlen? Mert ez 
más szavakkal azt a szerintem megoko- 
latlan gyanúsítást is tartalmazza, hogy 
a kormányt nem objektiv szempontok 
irányítják a statútumok jóváhagyásá
nak kérdésében, hanem pártérdekek. 
Okos dolog az Orsz. Iroda elnökétől 
ilyeneket gondoltatni a kormányról ak
kor, amikor a kegyét keresi, vagy ilyen 
hiedelem keletkezésére szinte tápot 
adni, amikor, ha úgy volna is, neki 
tagadni kellene? s ki fogja azt elhinni, 
hogy nem súlyos objektiv okok állnak a 
jóváhagyás útjában, hanem egy töredék 
..gátló közrehatása”, amikor pedig a 
változatlan jóváhagyást a hatalmas 
pesti hitközség politikailag is faktorok
nak számitó szereplői sürgetik? Ha pe
dig objektív okok állják az útját, akkor 
nem okosabb dolog volna ezt szépen 
beismerni és a konzekvenciákat férfi
asán levonni? Ami pedig a röpiratnak 
az Orsz. Iroda, illetőleg az elnök nem
pártatlan magatartására vonatkozó ré
szét illeti. — hát ez stilisztikáiig — 
nagyszerű! Figyeljen csak, ezt mondja: 
,.A Budai Izr. Hitközség tagjai között 
alakult. .. alakulat.... olyan hangot 
ütött meg, mely alkalmas arra, hogy 
olyan színben tüntesse fel a M. I. Orsz. 
Irodájának elnökét, mintha a Pesti Izr. 
Hitközségnek partikuláris érdekeit szol
gálná. de egyúttal alkalmas ez a hang 
arra is, hogy olyan színben tüntesse fel 
az ország községkerületi elnökeit. .., 
mintha. .. bábként szolgálnák . . . stb.” 
— Tehát a ihang csak alkalmas arra. 

hogy olyan színben tüntesse fel, mintha 
stb. Miért ilyen kíméletes? Hiszen a 
röpirat írói, mint mi is, — igen is azt 
vallják és állítják, hogy itt súlyos in
kompatibilitás áll fenn, s ha azt az 
állítást, hogy az Országos Iroda elnöki 
tisztsége és a Pesti Izr. Hitközség el
nöki tisztsége egy személyben inkompa
tibilis, sértőnek méltóztatik találni, ám 
tessék ezt az inkompatibilitást megszün
tetni. De hát persze itt hiba van a té
nyek beállítása körül ...

— Nono, csak nem akarja azt mon
dán, hogy a kommüniké nem fedi tel
jesen az igazságot?

— De igenis azt akarom mondani. 
Mert a községkerületi ülésen egy kicsit 
másképen történt a dolog. Mert amikor 
annak a bizonyos budai röpiratnak kap
csán szó esett az Iroda és az elnök pár
tatlanságának kérdéséről, felállott egy 
régi, nagytekintélyű községkerületi el
nök, egy igazságszeretetéről, megfon
toltságáról, emelkedett gondolkodásáról 
és mély- kultúrájáról közismert jeles 
férfiú és méltatlankodva hangoztatta, 
hogy itt volna már az ideje annak, hogy 
végre megnyugtassák a kedélyeket és 
jelentse ki a kerületi elnökök testületé, 
hogy a fúzió dolgában nem kíván egy 
hitközséget sem befolyásolni, sem pro, 
sem contra. Hogy akar-e két hitközség 
fuzionálni-e vagy sem. arról kizárólag 
csak az illető hitközségeknek van joguk 
dönteni. Tehát ez a felszólalás is az 
Iroda és a kerületi elnökség pártatlan
sága mellett tört lándzsát és olyan ha
tása volt, hogy maga az Iroda elnöke 
is szükségesnek látta hangoztatni, ‘hogy 
ő pártatlan a fúzió kérdésében (— 
maga hisz ebben a pártatlanságban?—) 
de hát arról aztán igazán ő nem tehet, 
ha akad egy párt, amely a fúzió mel
lett van ... Ezt a kommüniké elhall
gatta ... De ott is van még egy kis el
térés az igazságtól .ah 1 azt állítja, hogy 
a kongresszusi határozathoz Buda kép
viselete is hozzájárult. Először is az 
nem volt Buda igazi képviselete, mert 
azokat nem Buda küldte ki. hanem füh- 
rer: erőszakossággal pesti szavazatok 
választották meg őket. Másodszor, hogy 
ezek mennyire nem képviselték Budát, 
mutatja az is, hogy valahányszor ezek
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pártja az autonómistákkal szembeke
rült, a szavazásokban mindig csúfos 
vereséget szenvedett. Egyébként is a 
kommünikét teljesen ellenkező irányú
nak állítja be a kerületi elnökök állás
foglalását.

— Hogy-hogy??
— Hát úgy, hogv- a községkerületi 

elnökök ugyanazt a pártatlanságot kö
vetelték, amelyet a budai röpirat, a 
kommüniké pedig mégis úgy állítja be 
a dolgot, mintha az elnökök a röpirat 
ellen foglaltak volna állást. És ezek 
után még ő beszél tekmtélyrffmbolásról. 
Ez. úgy látszik, különben is kedvenc 
szava. De kérdem tisztelettel, ki rom
bolja a tekintélyt, az-e, aki azt követeli, 
hogy az Orsz. Iroda elnöke pártatlan 
legyen, vagy az országos irodai elnök-e, 
aki olyan helyzetet teremt magának, 
hogy nem is lehet pártatlan. Még akkor 
sem, ha a — szegedi községkerület el
nöke próbál lándzsát törni mellette. 
Most is megpróbálta, el is tört a 
lándzsa ...

Spectator.

Szellem él az égben, 
porban*

Irta : dr. Hernád Henrik
Por és felhő akként vegyül, 
Közeliikbe szélvész kerül.
Egy-egy szemcse, egy-egy cseppje 
Rászáll éhes, szomjas testre.
Együtt él a por és pára.
Ráhajlik a más vállára. 
Addig élnek, addig halnak, 
Szirma nő a fiiszálaknak.
Egyik fényes, ékes, kékes,
Másik keskeny, avagy széles,
Párta levél fejlésre les,
Égi színű, mégis véges.
Mind a világ léte dísze,
Mind a lélek földje, szintje
Tetőn, völgyben éles tiszta,
Anya-pára nedvét szívta.
l'an mi gyógyfű, van benn méreg.
Elet. . . múlás . .. összeférnek.
Halál is lét, de nekünk — más.
Mégis benn az életvarázs.
Hegy és a völgy, szikla, orom. 
Eszmén álló magas tornyon 
Esz és betű. ének, zene . ..
Egy se tarthat versenyt — vele.
Test és lélek lakik létben.
Semmi sem él örökebben,
Mint a fű-fa alkotva van: 
Szellem él az égben, porban.
‘Stersönek „Ég és por" c. verssorosatábó
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HÍREK

Május 26, kedd — Szivan 5 (Erev- 
sovuausz). — máj. 27, szerda — Szivan 6 
(Sovuausz 1. napja), — máj 28, csütör
tök — Szivan 7 (Sovuausz 2. napja), — 
máj. 29, péntek — Szivan 8 (Iszru chag, 
szombat bejöv.: 7 34), — máj 30, szom
bat — Szivan 9 (Hetiszakasz: Niszo, 
haftóra : Vájhi is echod Bírák Könyve, 
13 f. 2-25 ▼., 1 Perek, szombat kimen : 
8.19), — máj. 31, vasárnap — Szivan 10, 
— jun 1, hétfő — Szivan 11, — jun. 2, 
kedd — Szivan 12, — jun. 3, szerda — 
Szivan 13 (Ujholdszent u. időpont), — 
jun. 4, csütörtök — Szivan 14, — jun. 5, 
péntek — Szivan 15 (Szombat bejöv.7,38).

— Boldog sovuausz ünnepeket kívá
nunk lapunk olvasóközönségének.

— Hősök napja. A főváros terüle
tén működő zsidó hitközségek és chevra 
kadisák május 24-én. vasárnap déle’őtt 
templomaikban kegye'etes gyászisten
tiszteleteken és temetőikben megható 
gyászünnepségeken áldoztak a vlághá- 
boru során hősi halált halt zsidó hő
sök emlékének. A vidéki zsidóság is 
mindenütt megkapó módon em'ékezett 
meg zsidó. hőseiről.

— Az Orsz. Rabbiegyesület május 
12-én, dr. Hevesi Simon pesti vezető
főrabbi, majd dr. Bernstein Bé'a nyí
regyházai főrabbi e'.nöklésével tartotta 
a pesti hitközség székházéban ezévi 
rendes közgyűlését.

— Az egyetemi orvosi-pályadíj zsidó 
vallású nyertesei. A M. Kir. Páz
mány Péter Tudományegyetem orvos
kari pályázatán három törekvő, nagyjö- 
vöjü zsidó ifjú nyerte meg kiváló dolgo
zatával az idei pályázatokat: Tauber 
László (sebészet). Rappai István (szülé
szet és nőgyógyászat) és Gergely Mihály 
János (sebészet), kiknek az egyetem ün
nepélyes közgyűlésén adták át a pálya
díjakat. Mindhárom ifjú nemcsak a tudo
mányos pályán, hanem mint a VÁC spor
tolói is szép sikereket mutatnak fel.

— A MINOSZ közgyűlése. A Ma
gyar Izr. Nőegy'etek Orsz. Szövetsége 
május 12-én előkelő nagy közönség je
lenlétében tartotta meg XIV. évi rendes 
közgyűlését özv. dr. Baracs Marcelné 
e’nökasszony vezetésével Dr. Hevesi 
Simon pesti vezető főrabbi, dr. Grosz- 
mann Zsigmond és cr. Hevesi Ferenc 
rabbik, dr. Dési Géza, Vészi Józsetné, 
dr Cserő Edéné. dr. Deutsdi Ernő, 
dr. Fricdmann Ignáczné, Frcud Manótié 
Eichbaum Mőmé, Grun teld Miksáné, 
Fabritzky Lipótné, cJr. Hoffner Elekné 

Mcisels Lajosné, Káldor Gyuláné, dr. 
Kertész Ignácné, Rottenstein Mómé és 
dr. Winkler Emőné értékes fe'szólalá- 
sai után a közgyűlés lelkes egyhangú
sággal elfogadta az évi jelentéseket s 
e’ismerését fejezte ki a szövetség fá
radhatatlan titkárnőjének, Boros Iloná
nak beszámolójáért. Megadták a fel
mentvényt, el foganták a jövő évi kö'tség- 
e'őirányzatot és betö'tötték a megürese
dett tisztségeket. A közgyűlés munkája 
végeztével rendkívül meleg ünneplésben 
részesítette dr. Baracs Marcelné el
nökasszonyt.

— Az Izr. Felekezeti Alkalmazottak 
Orsz. Egyesülete május 18-án tartotta a 
pesti hitközség székházának dísztermé
ben rendes közgyűlését, melyen a tagok 
mintegy háromnegyed része jelent meg. 
Diósi Jenő budai ihitk. főtitkár ügyvezető 
elnök nyitotta meg a közgyűlést és meg
hatóban emlékezett meg az egyesületet 
az elmúlt évben ért súlyos veszteségek
ről, majd beszámolt az egyesület műkö
déséről és annak a hitének adott kifeje
zést, hogy az egyesület fennállásának 
biztos alapját és fejlődésének biztonsá
gát programmjában foglalt céljai adják 
meg, amelyekért, miként eddig, a jövő
ben is céltudatosan fognak küzdeni. Tisz
telettel üdvözölte ezután a közgyűlés il
lusztris vendégeit: dr. Hevesi Simon 
pesti vezető főrabbit, az Orsz. Rabb'- 
egyesület képviseletében megjelent dr. 
Groszmann Zsigmond pesti rabbit, dr. 
Kr’szhaber Adolfot, a budai hitközség 
elnökét, dr. Vidor Pál budai rabbit és 
Ábrányi Aladár igazgatót, az Orsz. Izr. 
Tanítóegyesü’et kiküldöttjét. Köszönetét 
mondott az Izr. Országos Iroda vezető
ségének is. amiért az egyesület ügyét 
felkarolta és közölte, hogy dr. Walles 
Antal elnök, akinek jelentős érdemei van
nak az egyesület céljainak megvalósítá
sában. egészségi okokból lemondott el-

Megrendülve, porig lesújtva a nagy 
csapástól jelentjük, hogy elvesztettük 
drága jó testvérünket

Özv. dr. Szabó Jánosné 
szül. Berger Emmát

ki három hét múltán e hó 20-án 47 évi 
igen boldog házasság után követte jó
ságos férjét.

Temetése e hó 17.-én (pénteken) dél
után 2 órakor volt a rákoskeresztúri 
izr. temetőben levő családi sírboltba. 
Áldott legyen az O jóságos s nemes 

Lényének emléke.
Budapest, 1936. május 21.

Berkény Béla és dr Fazekasné Berger 
Adrienné mint testvérei, valamint férje 
dr. Fazekas Lipót (Kalocsa) fiuk 
Fazekas Gábor és az egész rokonság.

Minden kUlön értesítés helyett. 

nöki tisztjéről. A közgyűlés feszült fi
gyelemmel hallgatta az elnök beszámo
lóját, majd dr. Hevesi Simon, dr. Grosz
mann Zsigmond, dr. Kriszhaber Adolf és 
dr. Vidor Pál köszöntötték a megjelen
teket és együttérző jókívánságaikat fe
jezték ki, hogy az egyesület kitűzött cél
jait mielőbb valóra válthassa. A közgyű
lés ezután a zárszámadásokat és a szám
vizsgáló bizottság jelentését tárgyalta és 
egyhangúlag elfogadta. A tisztújítás során 
az egyesület elnökévé Diósi Jenőt, a bu
dai izr. hitközség főtitkárát, a vezető
ségbe pedig néhány kivétellel a régi ve
zetőség tagjait választották meg. Diósi 
Jenő elnök tartalmas programúiban vá
zolta elnöki működésének célkitűzéseit, 
majd a közgyűlés elfogadta a költségve
tési előirányzatot és az alapszabályok
nak dr. Illés Jenő egyesületi ügyész, elő
adó által javasolt módosítását. A köz
gyűlés az elnök és az elöljáróság lelkes 
ünneplése közben ért véget.

— Eljegyzés. Herzog Rózsi (Trnava) 
és Kecskeméti Sándor (Kecskemét) je
gyesek. (Minden külön értesítés helyett.)

— A pesti VII. kér. izr. Nöegylet 
május 24-én, vasárnap délután 4 órakor 
tartotta rendes évi közgyűlését Grünfeld 
Miksáné és Fabritzky Lipótné elnöklé
sével. A közgyűlés tagjai lelkes elisme
réssel fogadták az elnöki, titkári és pénz
tári jelentést, a számvizsgálóbizottság je
lentésének meghallgatása után megad
ták a vezetőségnek a felmentvényt és 
egyhangúlag elfogadták a jövő évi költ
ségelőirányzatot is. majd az elnökség 
javaslatához képest betöltötték a meg
üresedett tisztségeket. A közgyűlés me
leg ünneplésben részesítette az egyesü
let kiváló elnökségét.

— Hymen. Mande] Erzsiké. Mandel 
Sámuel pesti VI. kér. körzeti rabbi és 
neje leánya és dr. Spitzer Sándor orvos 
jegyesek. (Minden külön értesítés he
lyett.)

— A rákosfalvai új templom felava
tása. Csütörtökön délután á.itatos jom- 
kippur kóton-istentisztelet keretében 
avatták fel a kőbányai izr. hitközség rá
kosfalvai körzetének a XIV., Zalán-utca 
58/a. sz. alatt emelt díszes új templomát.

— Zsidó leánytovábbképzö. 14 évesnél 
idősebbeknek közművelődési és gyakor
lati irányú tanfolyamok, nyelvek, zene, 
kereskedelmi ismeretek, 'háztartás, stb. 
nyílik szeptemberben dr. Frenkel Bernát 
vallástanár zsidó nevelőintézetében. In- 
ternátus egész és félbentlakással. Aréná
éit 84. Telefon 28—8—43.

— Gyászünnepély. A Pesti Izr. Nő
egylet május 18-án leányárvaházának 
templomában kegyeletes gyászünnepélyen 
áldozott elhunyt alapítói és alapítványo- 
zói emlékének.
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— Székely Salamon halála. A ma
gyar zsidóság egyik legérdemesebb, ki- 
emlkedő egyénisége dőlt ki a sorból. 
Székely Salamon nyug. m. kir. kísérlet
ügyi főigazgató, a II. oszt. m. kir. pol
gári érdemrend tulajdonosa 76 éves ko
rában elhunyt Budapesten. A mezőgaz
dasági tudományos kutatás egyik légcső 
tekintélyét, a fővárosi társadalmi élet 
egyik legbccsiiltebb tagját vesztette el 
benne. Mi elsősorban felekezetűnk egyik 
leghűségesebb, acélos meggyőződésű fiát, 
minden nemes, igaz zsidó ügy istápo
lóját siratjuk Székely Salamonban, aki 
felbecsülhetetlen szolgálatokat tett főkép 
a zsidó oktatásügynek. Az óbudai zsi
dó isko’a ügyét fanatikus bittel és sze
retettel ápolta, fejlesztette, az ifjúság
nak barátja, mentora, mecénása volt. 
Csütörtökön délben temették mély rész
vét mellett az óbudai temetőben. Dr. 
Neumann József főrabbi méltatta vallá
sához és fel ékezetéhez való ragaszkodá
sát, dr Orova Zsigmonc! óbudai hitk. 
e*nök  községe fájda’mát tolmácsolta, dr. 
Anc.reka Károly ny. főkapitányhelyettes 
a IH. kér. Társaskör, dr. Liebermann 
Manó rabbi a l’ro Paleszina, Tarnóczv 
tanár a m. kir. Mezőgazdasági Kísérleti 
Állomás és Neumann Jenő jogha’lgató 
az óbudai sómérok gyászának adott 
hangot. Özvegyén és fián kívül előkelő 
rokonság, a barátok és tisztelők százai 
őrzik cm-ékét.

Három sírkőavatás. A rákoske
resztúri zsidó temetőben vasárnap dél- 
■előtt avatta fel Ír. Schwarcz Benjámin 
körzeti rabbi költői szárnyalású beszéd
del Bloch Sándor gyárosnak, a pesti hit
község néhai elöljáróhelyettesének sír
emlékét. — A műit évben elhunyt dr. 
Pollák Gyula ügyvéd, körzeti főkántor 
sírja fölé a ferencvárosi zsidóság ke
gyelete állított emléket. Itt dr. Farkas 
József körzeti rabbi méltatta mélyen 
szántó szavakkal az élte delén elhunyt 
főkántor érdemeit. — A pesti hitközség 
Baumhorn Lipót, az európai hírű temp
lomépítő miivész sírját jelölte meg ar- 
chitektikus szépségű márványemlékkel.

— Hitéleti Gyülekezeti Nap Duna- 
földváron. A X. községkeriilet dr Ru- 
hinstem Mátyás szekszárdi főrabbit, dr. 
Kron Ferenc községkeriilet elnökhelyet
test, dr. Fleischmann Ottót, a szekszárdi 
hitk. elnökét és Erdős Nándor alclnököt 
delegálta Dunaföldvárra. Máj 3-án érkez
tek Dunaföl-dvárra, ahol König Jakab 
hitk. elnök. Traub Árpád alelnök és dr. 
Valkó István iskolaszék! elnök vezetésé
vel az elöljáróság és iskolaszék fogadta 
őket. Meglátogatták az elem! iskolát, 
majd a polgáristák és a körzeti iskolások 
vaUástani ismereteiről szereztek örven
detes tapasztalatokat. Dr. Rubiiistcin 

Mátyás főrabbi Richter Artliur tanítónak 
és Weinbcrger,Salamon hitoktatónak lel
kiismeretes működésükért elismerését fe
jezte ki. Meleg szavakat intézett a tanu
lókhoz is. Délután felemelő hatású 
Anyák Napját rendezett Richter Artliur 
tanító. Utána isteni igét állító hívekkel 
telt meg a templom, kikhez dr. Rubin- 
stein Mátyás főrabbi mélyenszántó és 
telkekbe markoló beszédet intézett. Vé
gül dr. Krón Ferenc elnökhelyettes for
dult közvetlen szavakkal — főleg a fel
nőtt ifjúsághoz — lelkűkbe vésve a vér
tanúk vérével megszentelt vallásunkhoz 
való ragaszkodást. (Áron Halévy.)

— Alpár Ignácot, a fövárosszertc el
ismert karnagy-komponistát a budai hit
testvérek lelkes ünneplésben részesítették 
abból az alkalomból, hogy tizedik éve áll 
a budai hitközség Öntőház-utcai főtemp
loma nagyszerű énekkarának élén. Alpár 
Ignácot, akinek muzikális képességei fo
kozott mértékben nyilvánultak meg vi
lághírre szert tett gyermekeiben: Alpár 
Gittában és Alpár Imrében, jubileuma al
kalmából a fővárosi zsidóság legszéle
sebb rétegeiből sokan keresték fel jókí
vánságaikkal.

— Dr. Blau Lajos emléke. A Blau 
Lajos Talmudtudományi Társulat május 
11 én este a Rabbiképzö'ntézet díszter
mében kegyeletes gyászünnepély kere
tében adózott megdicsöült nagy névadója 
és örökös díszelnöke, dr. Blau Lajos, a 
világhírű tudós emlékének. Scheiber 
Sándor elnöki megnyitójában megkapó 
színekkel vázolta az egész világ 
zsidóságára súlyos veszteséget jelentő 
csapást, dr. Takács Pál Blatt Lajos éle
tét és működését, dr. KoWhach Berta
lan Blau Lajost, az embert és Schön- 
fc’d Miklós Blau Lajost, a talmudkutatót 
jelenítette meg előadásában. Kiéin M'k- 
lós zárszavával ért véget a kegyeletes 
ünnep.

— Gyászistentisztelet. Az Tzlr. Si
ketnémák Orsz. Intézete és a lovag 
Wechsehntinn Ignác és neje Neuschloss 
Zsófia Vakok Tanintézete h’apitóínak 
és jótevőinek emlékért előkelő közön
ség töltötte meg szerda délelőtt a Hő
sök Templomát, kegyelettel adózva a két 
b lanitárius ‘intézmény alapító inak: 
! "cbs Antal és lovag Wechselmann 
Ignácz és neje Neusch'oss Zsófia, 
va'amint az intézet többi jótevői emléké
nek. Külön megemlékeztek Kaszab Ala- 
■ á r'l a nagy philantrópról, aki a bá
li. itt utáni időkben mint a siketnémák 
intézet-. elnöke, az alapítványi tőkének 
liadil i'csönbe történt fektetése miatt 
tön! r ment intézetet újból feltámasztot
ta és így lehetővé tette, hogy az intézet 
emberbarati céljának tovább megtclelhes- 
sen. Az ünnepély keretében dr, Grosz- 

mann Zsigmondi rabbi szónok'atában 
méltatta a megdicsöült jótevőket, meg
emlékezett az intézet céljairól és huma
nitárius működéséről, buzdítva a jelen
kort ujnbb áldozatkészségre. Ábntthám- 
sohn Manó főkántor művészi éneke 
után egy siketnéma gyermeknek értc1- 
mes. hangos szóval c’mondott imájával, 
majd pedig egy másik siketnéma gyer
meknek kadcis-imájával végződött a 
kegyeletes ünnepély

.— Halálozás. ÍIA*.  dr. Suklbó Já- 
nosné szül. Berger Emma 68-ik életevé
ben, 47 évi igen boldog házasság után 
tragikus körülmények között elhunyt 
Budapesten. Néhány hónap előtt várat, 
tanul gyógyíthatatlan betegség támad
ta. még szervezetét Férje:' dr. Szabó 
János nagytekintélyű halasi orvos, a 
Munkásbiztositó főorvosa, az Államvas
utak orvosi tanácsadója a fővárosba 
hozta, hogy a legkiválóbb orvostaná
rokat konzultálja. Mikor a lesújtó diag- 
nóz'sró! értesii't. a fájdalom megölte. 
Özvegye bárom héttel élte túl. Pénteken 
délután temették Budapesten a rákos
keresztúri temetőben lévő családi sír
boltba Dr. Hevesi Simon főrabbi mél
tatta a sírnál kiemelkedő asszonyi eré
nyeit. Igazi zsidó nagyasszony volt, val
lásos, jótékony, nemesen gondolkodó és 
érző, műve't a halasi társadalmi élet 
köztisztclt alakja, betegek elesettek és 
szegények párltfogója. Előkelő hazafia? 
és vallási hagyományokat őrző csaTád 
leszármazottja volt, néhai Berger Gá
bor szabadkai földbirtokosnak, 48-as 
Lonvédhuszárliadnagynak leánya. Berkény 
Béla fővárosi nagykereskedő és kiter
jedt rokonság gyászo'ja.

— Felhívás Hittestvéreinkhez. Min
den hithű bittestvérünk előtt bizonyára 
ismeretes, hogy a jelenleg forgalom
ban levő fogápolószerek olyan anyagok
ból vannak összeá’litva. ame'ydknéki 
használata jámbor zsidóknak el van 
t;itva. A kultúra, előrehaladottsága 
azonban okvetlenül megkívánja hogy 
fogaira minden ember nagvon vigyázzon 
azokat megfelelően ápolja, tisztán és 
rendben tartsa. Epén azért egy régen 
érzett hiányt vé! pótolni a STOMATIN 
és I’ERYXOL fogápolószerek gyára 
amikor vgy teljesen kóser, elsőrangú 
anyagból készült fogápolószert hoz 
JL RADONT néven forgalomba. \ gyár 
á'tal előállított fogápolószerek Pollák 
Abrahám bonyhádi rabbi úr által kikül
dött megbízott felügyelete alatt készül
nek és így te'jes garanciát nyújtanak 
arra, hogy azokat minden jámbor liit- 
testvóríink nyugodtan hajqználliatja. 
Olvasóink szíves figyelmet a gyár mai 
hirdetésére felhívjuk.
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Nahum Sokolow halála.
Nagy veszteség érte a cionista moz

galmat, de az egyetemes zsidó kultúrát 
is Nahum Sokolow, a Palesztinái építő
munka egyik úttörőjének és vezetőjének 
iha.álávai. Sokolow a megújuló héber
nyelvű irodalom egyik leglelkesebb és 
legnagyobb tudású munkásaként kezdte 
pályáját a múlt század 80-as éveiben a 
Hacefira c. folyóirat hasábjain. A héber
nyelvű publicisztikát ö emelte európai 
színvonalra. Kezdettől fogva résztvett a 
cionista mozgalomban és annak irodal
mában vezető szerepre vitte. Számos iro
dalmi munkát, Herzl főmüvét is, ő for
dította héber nyelvre.

A -háború alatt Chajim Weizmannal 
együtt dolgozott a Palesztinái zsidó nem
zeti otthon elismertetésén. Nagy része 
van a Balfour-nyilatkozat előkészítésében 
és különösen Franciaországgal és Olasz
országgal való elfogadtatásában. Egyike 
volt a megalakuló zsidó nemzeti otthon 
legsikeresebb diplomatáinak. 1920-tól 
kezdve a cionista végrehajtóbizottságnak, 
majd 1931-töl, Weizmann visszavonulá
sától kezdve a cionista szervezetnek el
nök volt. Midőn Weizmann 1935-ben is
mét átvette az elnökséget, Sokolowot a 
Jewish Agency és a cionista szervezet 
díszelnökévé választották. Elnöke volt a 
Keren Hajessodnak és vezetője a cion
ista kultúrmunkának is. Hetvenöt évet 
élet. Élete kimagasló példája annak, hogy 
a szellem ereje a valóságot alakítani, 
eszményeknek maradandó formát adni 
képes.

Újabb zsidóellenes zavargások 
Lengyelországban.

A lengyelországi antiszemita mozga
lom terrorisztikus módszerekhez folya
modik. Jákob Feldman fiatal vilnai cha- 
lucot közvetlenül azelőtt, hogy Palesz
tinába indult volna, az utcán egy nem
zeti demokratákból álló csoport megtá
madta és késszúrásokkal és ütésekkel oly 
súlyosan megsebesítették, 'hogy kevéssel 
utóbb a kórházban meghalt.

Varsó zsidó temetőjében vandál kezek 
több sírt, így neves rabbik sírjait is, 
megrongálták.

Varsóban és Otwockban számos eset
ben támadtak meg az utcán zsidó járó
kelőket, akik közül egyesek súlyos sérü
léseket szenvedtek. Egy varsói antisze
mita újság örömének adott kifejezést e 
támadások miatt, mert azt várja tőlük, 
'hogy a zsidók el fogják kerülni a nya
ralóhelyeket.

Karsznyi-k városkában Varsó közelé
ben zsidó lakosokat súlyosan bántalmaz

tak és két zsidó munkást életveszélyesen 
megsebesítettek.Súlyos sebesültek vaunak 
a zsidó diákok között is, akik Varsóba 
utaztak, hogy Pilsudski marsall emlék
ünnepén résztvegyenek.

Varsóban a rendőrség antiszemita ter
rorista-iskolára bukkant, melynek hallga
tói rendszeres oktatást kaptak a zsidók
kal szemben követendő terror-módsze
rekről. E jeles iskola vezetői (mely 
egyébként az illegális nemzeti radikális 
párt alakulata) Pieskiewicz mérnök és 
Domanski egyetemi hallgató volt. A 
rendőrség a tanfolyamnak 21 résztvevő
jét tartóztatta le, legnagyobbrészt vidé
kieket.

A német sajtó zsidómentességét 
szolgáló eddigi rendszabályok (Szer
kesztő-törvény, birodalmi kulturkamara- 
törvény) úgy látszik, nem voltak eléggé 
hatékonyak a német sajtót irányító kö
rök szemében, mert most még szigorúbb 
rendelkezések kiadását határozták el, 
hogy a folyóiratok és újságkiadóvállala-

Ábrahám ősatyánkat utánozzuk
Irta: dr. Linksz Izsák kőszegi főrabbi

Minden évben két ,,feddést’’ olvasnak 
fel a zsinagógákban. Az egyiket so- 
vuausz, a, másikat ros-hasono előtt. 
Az első figyelmeztet, hogy 1-2 hét múl
va ünnepli a zsidóság a szent napot 
amelyen szövetséget kötött vele az ég 
Ura. Mint őseink Szinaj mellett meg
szentelték magukat előre, hogy méltók 
’egyenek a kinyilatkoztatott igék meg
hallgatására. úgy mi is készüljünk, hogy 
c hetek ünnepét méltóan fogadjuk.

Ha azonban a materializmus féktelen 
lármája süketté tett, hogy nem hal'ot- 
tuk a Tóraadás napján a parancsolatok 
felolvasását, felébreszt minket Elül ha
vában a másik feddés, hogy közeledik az 
ítélet napja, számadást fogunk adni 
egész évi működésűnkről. Sorsunk cse
lekedeteinkhez igazodik azért bánjuk 
meg őszintén bűneinket A megjavulás, 
az áhitatos ima és a jótékonyság jobb 
sorsot fognak számunkra a mennyei 
Atya elől kieszközölni.

A tapasztalat mutatja, hogy a ..fá

NEUWIRTH TESTVÉREK 
órás és ékszerészek

Budapest, VI., Király-u 28. Tel.: 201-46. 
Briliáns, arany és ezüst beváltás.
Saját műhely. Szombat és ünnepnap zárva.

tok vezetőségében teljesen megszüntes
sék a zsidó befolyásnak még az árnyé
kát is. Az új rendelet tartalma azt mu
tatja, hogy itt már nem is igen lehet a 
zsidó befolyás elleni küzdelemről be
szélni, hiszen folyóirat- és újságkiadó ed
dig is csak az lehetett, akinek szülei és 
nagyszülei között nem volt zsidó; ha a 
birodalmi sajtókamara elnöke most ki
adott rendeletében a folyóiratkiadóktól 
azt követeli meg, hogy származásuk 
„fajtisztaságát" 1800-ig visszamenően 
mutassák ki, úgy ezt nehéz volna arra 
magyarázni, hogy éppen a nagyszülők és 
az ükapák között még megbúvó zsidó 
vétségtől féltenék a sajtó „tisztaságát". 
Ha az állami hivatalnokoknál és kato
náknál nem venni észre ezeket az eset
leges régi hibákat, miért okoz éppen az 
újságkiadásban (nem is az újságírásban) 
különös aggodalmat a zsidó faji befo
lyásnak ily mikroszkopikus mértéke is? 
Nem hihető, hogy e rendelkezés oka más 
volna, mint az a kívánság, hogy az állam 
több kiadóvállalatra nyerjen közvetlen 
befolyást, melyeknek tulajdonviszonyait 
az általában szokásos árja-paragrafus 
alapján nem lehetne megbolygatni.

leim ütés napok" közeledése a zsidó szívet 
inkább felébreszti, mint a tíz ige nyil
vános felolvasása sovuauszkor. Pedig, 
ha jom-kippur szent napján bűnbocsá
natot akarunk számunkra kieszközölni, 
már a zsengék ünnepén kell hozzáfog
nunk, hogy szivünket minden nemtelen 
indulattól, lelkünket minden hamis fel
fogástól megtisztítsuk és igazi zsidó 
életmódot folytassunk. Csak szem előtt 
kell tartani a , feddés" előtt hirdetett 
boldogító álcást. s az legyen legforróbb 
óhajunk, hogy ez áldásban részesüljünk: 
Eszitek kenyereteket jóllakásig . . . lak
tok biztonságban országotokban. . . ül
döznek majd1 öten közületek százat es 
százan közületek tízezret fognak üldöz
ni... és fordulok felétek, megszaporit'ak 
benneteket, fenntartom szövetségemet 
veletek. De ezen áldásnak feltétele, 
„hogy törvényeim szerint járjatok, pa
rancsolataimat megőrizzétek és végre
hajtsátok azokat.

Ha komolyan elmélkedünk, meggyő
ződhetünk arról, hogy igenis a Minden-

Briliáns ékszerek, 
ezüst disztáigyak, 
gyertyatartók, men- 
órák és tórafelsze
relések nagy válasz
tékban •
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ható szent akaratának teljesítésétől függ 
földi boldogságunk, tulvi’ági ücvössé- 
günk. Elég erre a következő eklatáns 
példa: „ősatyánkat, Ábrahámot meg
adottá az Örökkéva’ó mindennel.’- Kor
társai fejedelemnek nevezték. Királyok 
keresték kegyét. 3I8 pásztorral négy 
király hatalmas seregét verte meg. 
.Százan tízezret üldöztek.-’ Önzetlen 
volt Jövede’mének tiXeclrészct Malki- 
Cedeknek (Sem) adta. Tó vénségben — 
megmentve minden fö'di nyomom Ságtól 
— halt meg. Három tulajdonsága ra
gyog minden ténykedéséből: a jó szem, 
az .alázatos lélek és a megelégedett ke*  
dély.. (L V. Perek 22. misnáját.) Ez 
szerzi meg neki a tökéletes fölei édent 
és a tulvilági határtalan üdvösséget. És 
hogy e földi javakat és a tulvilági örök 
jutalmat ö megérdemelte, azt hala.’a 
után a világ igazságos Bírája Izsák 
fiának hirdette, amikor atyja érdemei 
miatt őt is megáldotta: ..Ábrahám hall
gatott szavamra, megőrizte, amit őrize
tére bíztam: rendeletcimet. parancsola
taimat és tanaimat.4’ Tehát jámbor élet
módjának jutalma a tökéletes áldás.

Minthogy minden halandó keresi a 
boldogságot és nem találja, ha nagyon 
okos, igen szorgalmas és fölötte müve-t 
is, most, sovuauszkor meg kell fontol
nia. hogy Bi’eamot, aki Móz s tanít nk 
kortársa volt, akinek áldásai Tóránknak 
legszebb fejezeteihez tartoznak. Bn eamot 
nem mentette meg az ő nagy műveltsége, 
prófétai szelleme és okossága. Rossz szem 
volt irigységgel tekintett másnak bo'- 
dogságára. büszke volt arra: hogy meg
jelent níeldi az Örökkévaló, és tehe
tetlen volt vágya. Szóvá’, a pogány világ 
e nagy prófétája gonosz ember volt s 
ezért fiatal korában ragadta el a halál. 
Részt vett a midjaniták sorabian. mi
dőn az izrae’iták megbosszulták fondor
lataikat. A kard élével ölték meg azt. aki 
a moabita és midjanita nők erkölcstc’en- 
sége álta1 akarta a zsidóságot megtize- 
< <-lni. Intő példa az ő é’ete is.

. „Atyáé nk;< azért figyelmeztetnek: 
Aki Ábrahám három tu’ajdonságát sa
játítja el magának, az bo’dogul c-z élet
ben és tulvilági üdvösséget is remélhet 
De aki Bileamot utánozna: irigy büszke 
és telhetetlen, nem várhat jobb sorsot, 
reményei nem teljesülnek.

A ..feddés'4 figyelmeztessen ■'tehát 
minket hogy jóságos Terc-mtőnk sor
sunknak Intézője és cseh !< edet cinknek 
Vezetője. A Tóra az élethez vezet és az 
örök üdvösséghez-. Ezt megfonto’va — 
a zsinagógában a tíz ige meghallgatása 
után nekünk is kell szent fogadalmat 
tennünk: Mindent, amit Atyánk meg- 
parancso’t, azt végrehajtjuk és megszív
leljük.

SPECTATOR 
NOTESZÁBÓL
Csínom Palkó 
Sipországban

Ügy halljuk, hogy Sípországban a ke
reskedői vállalkozó szellem megint emel
kedett néhány emelettel. A Munkácsy- 
utca és az Andrássy-út sarkán már ré
gen üresen álló ház helyére egy hatalmas 
boardinghouse-t akarnak építeni 700.000 
pengő befektetéssel. (Unberufen!) Mert a 
hitközségeknek tudvalevőleg az a leg
főbb és legsürgősebb hivatásuk, hogy 
vállalkozásokba bocsátkozzanak. Amióta 
a hitélet mélyítése jutalékalapon történik, 
azóta különösen kedvelik az eféléket. 
Azóta a sípországi kurucok így énekelik 
a Csínom Palkót:

„Szép üzlet, víg üzlet,
Soha jobb, soha jobb nem lehet;
Hopp, hát jöjjön Sípországba
Ilyet ki szeret...“

*
Méla enyelgés

A harag is tud enyelegni. Példa rá a 
„Szombat" legutolsó száma. Egy bájos 
(vagy: baljós?) üzenet van benne a 
..Legyező" szerkesztőjének címére. Mert 
hát nagyon megharagudott rá. Mi azt 
mondjuk, hogy joggal, mert igaza van. 
Először is: Miért fáj a „Legyeződnek 
most a papok tekintélye, amikor egy kol
légájának léphet a tyúkszemére és miért 
nem állt ki velünk együtt a rabbitekin
tély védelmére akkor, amikor azt a füh- 
reri totalitásos hatalom kedvéért alapo
san megcibálták? Miért engedte, hogy mi, 
ellenzék, egyedül védjük meg azt? Má
sodszor pedig: Ha a nem-újságírók nem 
tudnak újságírói szempontból diszting- 
válni. — hát Istenem, azért nem-újság
írók! He ő, ö, akit azért iizetnek meg. 
még ped g búsásan. nagyon búsásan. — 
olyan búsásan. ahogyan csak akkor fi
zet valaki, ha nem a magáéból fizet — 
hogy újságot csináljon, akkor miért csi
nál a drága pénzen újság helyett hitel
rontást?

Egyébként minden csoda három napig 
tart, vájjon a Szombaték haragja — med
dig fog tartani? »

Hol vannak a rejtett 
alapok ?

Ügy hírlik, hogy nagy vita volt me
gint a székesfővárosi hitoktatási szub
venció szétosztása körül. A főváros tud
valevőleg egy összegben állapítja meg a 
területén lévő összes zsidó hitközségek
nek szánt hitoktatási segélyt, az arányos 
szétosztást pedig rájuk bízza. Pest már 
tavaly is leszorította Budát és az idén 
megint leszállította quotáját 7.000 pen
gővel Ami csak természetes, mert hi

szen Pest folyton azt hangoztatja, hogy 
Buda zsidó népessége évröl-évre nő, 
több tehát az iskolás gyermeke is, ennél
fogva nyilvánvaló, hogy a hitoktatási se
gélyből kevesebb dukál neki. Amikor 
Buda képviselője tiltakozott az újabb 
megrövidítés ellen, Pest nagy valuta- 
„mévnje" azt hozta fel a maga álláspont
jának alátámasztására, hogy Buda éven- 
kint úgyis 500.000 pengővel károsítja meg 
adóban Pestet, tehát kevesebbel is meg
elégedhetik. A budai főtitkár nagyon 
méltatlankodott ezen az érvelésen és hi
vatkozott a zárszámadásaira, amelyekben 
ennek az évenkénti félmilliónak persze 
nyoma sincs.

— Honnan méltóztatott ezt a számot 
venni? Mert hittestvérek — nem mon
dom — egynéhányan átköltöztek hoz
zánk. De rejtett alapok?! . Egy se!

*
A kitüntetések 
megszervezése
A VHI. templomkörzetben szereplő neves 

szemészfőorvos a beteg szemek helyett a 
beteg felekezeti közéletet akarja meg
gyógyítani, még pedig — saját talál- 
mányú gyógymóddal. iA betegséget ab
ban látja, hogy a felekezeti közéletben a 
kitüntetések rendszertelenül történnek. 
És hogy már fiatal rabbik is osztogatnak 
morénu-titulusokat. A terápia pedig: 
rendszert, szisztémát a kitüntetésekben!

Nem értjük a -dolgot. Hát igaz, volt 
valami hiba egy legutóbbi morénu-adás 
körül, de tudtunkkal, a hibát nem az 
avató rabbi fiatalságában kell keresni. 
Azután, hogy kell érteni a kitüntetések 
megorganizálását? Talán úgy, hogy a 
leendő zsidó kormányfőtanácsosok kine
vezésének sorrendjét ezután a Síp-utcai 
kancellária által kiosztott számokkal 
állapítsák meg?

•
Megjöttek...

Felekezeti lapjaink harsonázva és 
szinte kifulladva jelentették valameny- 
nyien: •

— Megjött... már itthon is van ... A 
nagy, a hatalmas, az Egyakarat... íme: 
jött, látott és -győzött... és most megint 
itthon van ... •

Minthogy mi igazán tekintélytisztelők 
vagyunk és nem akarunk e ponton mu
lasztásba esni, ezennel és ünnepélyesen 
mi is közhírré tesszük:

— Az Egyakarat megjött és átvette 
birodalmát.

De van még egy bejelenteni valónk:
— A ..Legyező’' is hazajött közép

tengeri útjáról.
Elhallgatjuk azonban a névtelen zsidó 

adófizető töprengését:
— Milyen jól tudják egyesek a sze

génységüket beosztani. Mi mindenre telik 
nekik...
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Zsidó Történeti Képek
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RÉTI SÁNDOR

II.

Johanan Hyrkan
(Talmud Babli. Kiddusin 66 a)

Johanan Hyrkan a polgári időszámítás 
szerint 135—106-ban uralkodott, a pusztá
ban fekvő .Idumea felé vonult és ott 60 
várost hódított meg. Visszaérkezésekor 
igen jó hangulatban volt. Izrael bölcseit 
lakomára hívta meg. A király azt mondta 
nekik: őseink,amikor a templomot megint 
felépítették, sózott eledeleket ettek (a 
szegénység szimbólumaként), mi is 
atyáink emlékére ugyaniiyet akarunk 
enni. Erre aztán sózott ételeket tálaltak 
fel az aranyos asztalokon. A meghívót’ 
tak között azonban volt egy gonosz lel
kületű ember, Eleazar ben Poira. Ez azt 
mondta Johanannak: Királyom, a magya
rázat ellened szól. — Mit csináljak? kér- 
dezi most a király. Erőszakold ki a te
kintélyedet, közben a szent homlokdísz
szel ékítsd fejed. A király úgy' is csele
kedett. Ekkor szólásra emelkedett egy 
aggastyán, Juda ben Gudadjah és így 
szólt a királyhoz: „Óh, Johanan király, 
elégedj meg a királyi koronával, a főpapi 
koronát hagyd Áron ivadékainak, mert 
azt mondják, a Te anyád a modini há
borúban foglyul esett nö volt. (Ilyen nő 
gyermeke csak törvénytelen lehetett.) A 
szemrehányás valótlanságát pontos vizs
gálattal megállapították és Izrael bölcseit 
haraggal elbocsátották. A király azt 
várta, volna, hogy' a bírák a rágalmazót 
halállal büntessék, amely kétségkívül nem 
lett volna jogos, de ez csak botbűnte- 
tést kapott. Ekkor Johanannak azt 
mondta Eleazar ben Poira: Ez a büntetés 
csak akkor helyénvaló, ha közönséges 
ember sért meg a rágalmazó, de ha a 
király és a főpap ellen irányul, lehetsé
ges-e ugyanaz a bűntetésnem? De mit te- 
gyek, kérdezte megint a király? Ha ta
nácsomat követni akarod, akkor zúzd 
össze, törd össze őket. De mi legyen a 
Tórával? — Méltóságteljesen hever majd 
egy sarokban és aki majd tanulni akar, 
az eljön és tanulni fog. Ezzel a momen- 
tummal mondá R. Nachman ben Jizchak 
— a szakadás, a hanyatlás a királynál be
teljesedett. Ö azt is mondhatta volna: ezt 
az írott tant meg fogják találni ezeknek 
fiai, de mi lesz a szájhagyománnyal? így 
bekövetkezett Eleazar ben Poiraval a 
szerencsétlenség. Izrael bölcsei megölet
tek. A szellemiség világa kietlen és si
vár lett, amíg Simon ben Setach jött, aki 
a szent Tórát a régi és magasztos meg
becsülésébe visszahelyezte.

— Készülődés a zsidó világkongresz- 
szusra. Párisból jelentik, hogy a zsidó 
világkongresszust Genfben tartják meg 
augusztus 8—15-ig. A választási lajstro
mokat június 15-ig zárják le. Különösen 
Amerikában szinte egyöntetű a mozgalom 
a világkongresszuson való részvétel dol
gában. Ezzel szemben az American Je
wish Comittee majdnem egyhangúlag a 
világkongresszuson való részvétel ellen 
foglalt állást.

— A biblia 705 nyelven. A londoni 
Brit Biblia Társaság közlése szerint a 
bibliát a lefolyt esztendőben további 13 
nyelvre fordították le és így a bibliát 
ezidöszerint már 705 nyelven lehet ol
vasni.

— 15.000 dollár Palesztinái valiásos 
gyermekfalura. New-Yorkból jelentik, 
hogy az amerikai „Hadassa" női szerve
zet 15.000 dollárt juttatott el Henrietté 
Szóidhoz, a Palesztinái ifjúsági mozga
lom vezetőjéhez vallásos gyermekfalu 
építésének céljaira.

— Zsidó népjóléti kongresszus Lon
donban. Londonból jelentik, hogy julius 
8. és 11. között tartják meg Londonban 
a zsidó szociális munka harmadik kon
ferenciáját.

— Sir Isaac az angol királynál. Lon
donból jelentik, hogy az angol király a 
nemrégiben nyugalomba vonult ausztrá
liai fökormányzót, Isaac Isaacs-ot és ne
jét löncsön látta vendégül a Buohingham 
palotában, ahol Mary özvegy királyné is 
fogadta őket.

— Lengyel katonák vallásoktatása. 
Varsóból jelentik, hogy Steinberg őrnagy 
lengyel tábori főrabbi rendeletére a len
gyel hadsereg zsidó vallású katonáit 
rendszeres vallásoktatásban fogják része
síteni. Egyelőre heti 1 órában fognak bib
liát, rásit, misnát, sulohán áruchot. stb. 
tanulni.

— A Pesti Izr. Nöegylet 70 éves ju
bileuma fényes külsőségek között folyt 
le május 21-én, csütörtökön délben a 
Pesti Lloyd Társulat nagytermében. Ott 
volt az ünnepségen a fővárosi zsidóság 
színe-java, képviseltették magukat az 
összes zsidó felekezeti és jóléti intéz
mények, a belügyminisztérium részéről 
dr. Dávid Mihály min. oszt, tanácsos, a 
kultuszminisztérium képviseletében dr. 
Prodán János min. oszt, tanácsos jelent 
meg. A Hiszekegy után Ábrahámsohn 
Manó főkántor művészi éneke követke
zett, majd Vészi Józsefné elnökasszony 
megnyitójában utalt arra, hogy az egye
sület és árvaháza nemcsak felekezeti, 

Zárda utcai sírkőtelepem felmondása
miatt, ottani raktárkészletemet július végéig
mélyen leszállított áron árúsftom
L8wy J. Budin II. Fó-u. 79. Tel.: 51-5-81. Telep: II. Zárda-u. 3. Margit krt. sarok

hanem hazafias eszményekért is küzdött 
s ugyanígy végezte munkáját a Weiss 
Alice Gyermekágyasotthon is. Dr. He
vesi Simon pesti vezető-főrabbi áldása 
■után Fischer Hermanné mondott gyász
beszédet dr. Reinitz Józsefnéröl, az egye
sület nemrég elhúnyt örökös tb. elnöké
ről. Dr. Dénes Lajos ny. tanker. kir. 
főigazgató, az egyesület titkára és a 
jubiláris ünnep rendezője ismertette ez
után feszült figyelem közben az egye
sület és az árvaház 70 éves történetét, 
dr. Temesváry Rezső egyet, tanár, igaz
gató-főorvos pedig a Weiss Alice Gyer
mekágyasotthon alapításának 25 eszten
dejét foglalta össze. Dr. Dávid Mihály és 
dr. Prodán János min. oszt, tanácsosok, 
Stern Samu hitk. elnök, Vida Jenő fel
sőházi tag, Rosenbaum Auguszta és dr. 
Baracs Marcelné üdvözlő szavai után 
Vészi Józsefné elnökasszony a jubiláló 
dr. Temesváry Rezső és dr. Bán Ilona 
főorvos érdemeit méltatta és művészi 
plakettet nyújtott át az igazgató-főorvos
nak. A nagyhatású ünnepély legmegha- 
tóbb mozzanata egy kis árvaleány köz
vetlen, bájos beszéde volt, mely a je
lenvoltakat könnyekig meghatotta. A 
fényesen sikerült díszközgyűlés Vészi 
Józsefné elnökasszony zárószavaival és 
és a Himnusz éneklésével ért véget. A 
díszközgyűlés előtt tartották meg a 
Nőegylet rendes évi közgyűlését. Az 
egyesület a lefolyt évben is nagy fej
lődést és gazdasági erősödést mutat. Az 
árvák számát 100-ra emelték. Egyhangú 
választással elnök lett Vészi Józsefné, 
alelnökök: Fischer Hermanné, dr. Fried- 
mann Ignácné, dr. Glücksthal Samuné, 
dr. Kerekes Ödönné, Schwarcz Gyuláné, 
Tolnai Tmréné. Este ünnepi bankett volt 
a Lloyd dísztermében.

— A budai chevra új föintézöje. A 
Budai Chevra Kadisa elöljárósága Sim- 
sovits Lajos intézőt, aki két évtized óta 
rendkívüli buzgalommal, szakértelemmel 
és önfeláldozással dolgozott a chevra ál
dásos intézményeiért és jóléti céljaiért, 
teljes elismerésének jeléül a föintézöi 
címmel tűntette ki.

— Garden-party. A pesti VII. kér. 
Izr. Nőegylet és ifjúsági csoportja szer
dán este Grünfeld Miksáné és Fabritzky 
Lipótné elnökasszonyok, valamint dr. 
Rótt 'László ifjúsági elnök irányításával 
a városligeti Gerbeaud-pavillon összes 
helyiségeiben rendkívül sikerült zártkörű 
garden-partyt rendeztek, amely jelentő
sen előmozdította a kitünően működő 
nöegylet jótékony céljait.
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IRTA: S Z E K U L A JENŐ
Egyik benszülött Szír hízelgője ekkor 

azt mondotta neki.
— Király! Olyan vagy, mint az is

tenek egyike! A napisten fivéreihez vagy7 
te hasonlatos!

El fogúit gőgben nem utasította 
vissza a káromló bókot sőt talán mo
solygott is. De még a cirkuszban rosszul 
lett, s mikor liexaphoronján haza számí
tották palotájába, már útközben meg
halt. Babonás hívők. Isten büntetését 
látták a hirtelen halálban, mert zsidó 
király létére felháborodva nem utasí
totta vissza, a káromlásnak beillő hí
zelgő szavakat.

— Kegyetlen végzet üldözi a Hcródies 
házat 1 — suttogta az emlékek ha
tása alatt Berenike hercegnő. — míg ki
lépett a fürdőből.

Végig vetette magát a nyirkos desz- 
kapadon és megengedte, hogy7 rabnői 
kedvükre gyúrják és cögönyözzék izmos 
és még mindig fiatalos testét. Már nem 
emlékeztetett semmi sem. a vezeklő je- 
ruzsálemi asszonyra, aki levágott hajjal, 
niczitiáb vonult végig az utcán amikor 
Gessius Florus előtt megalázta magát. 
Gyönyörű haját, amelybe vörhenyes tüz- 
huUámok vegyültek, — már lehetett fé
sülni és csigákba sütni. — az akkori ró
mai divat szerint.

— Olyan szeretnék lenni mint Pop
paca Sabina volt. — mondotta hangos 
sóhajtással.

— Az ki volt? — kíváncsiskodtak a 
rabnők. följogosítva érezve magukat 
meghitt beszélgetésre.

— Ö volt a császárné... Nérónak volt 
tüneményes szépségű hitvese... Előtte 
vitték a tüzet... Nekem szivbeli meghitt, 
jóbarátnőm.

— S csakugyan olyan nagyon szép 
volt ?

— Halála pillanatáig megőrizte tüne
ményes szépségét és ifjúságát. De ő va
rázsszert használt.

Valamennyien kíváncsian előre ha_ 
joltak.

— Mi volt a varázsszer?
Berenike titkolódzó arccal mondta.
— Minden reggel megfürdött három

száz kancaszamár tejében.
A csodálkozás elszörnyedő moraja 

zúdult föl. a szolgálattevő nők ajkáról.
És az jó?
— A bőr örökre üde. friss és tiszta 

marad.
Hangos sóhaj kelt ajkáról.
— Csakhogy én nem fürödhettem sza

mártejben. Engem megszólnának Jeru
zsálemben... ahol úgyis ellenem izgatják 
a népet

Felöltözködött... könnyű, görögös ru
hába, amelyre arannyal szegélyezett rö
vid uj.iu klámisz borúit. Itt már nem kel
lett alkalmazkodnia a jeruzsálemi tisz
tes öltönyeihez... hódolhatott a pogány 
divatnak. Szív még mindig Jeruzsá
lemhez húzta, és néha sóvárogva gon
dolt az aranyi mezekkel borított tem
plomra, — amelynek hüs csendjében so
kat böjtölt és imádkozott. — de lelke ké
szült már elmerülni a pogányságban. S 
úgy állott ott. mig megnézte magát a 

nagy fali tükörben. — mint szépség ki
rályi leánya, amint tűnődve megáll a 
keresztúton... nem tudva választani jó 
és rossz között.

Az utcán katonazene hangja riadt... 
félelmesen zúgtak a tubák és a hadi kür
tök. Valamelyik római ezred vonult át a 
Heródcsek palotája előtt. — talán épen 
a tizedik légió egyik kohorsza. A tizedik 
légió vo’t. Juliusz Cézárnak legmeghit- 
tebb és legjobb hadteste, — mikor a gall 
ősrengetegeken átvonult Most valami 
vidám harci indulót énekelnek, amelynek 
tréfás szövege talán még Juliusz Cézár 
római diadalmeneté alatt készült.

Cézár ieavözte Galliát
Am Cézárt le nem ayőztc senki 
Kivéve a. bitniai. királyt
Kihez lakomára szokott menni.
Berenike e’szorú’.t szívvel hallgatta a 

vidám katonadalt. Ezek is Jeruzsálem 
e’len vonulnak.... mint a többiek.... hogy 
vérbe fojtsák a forradalmat... megtorol
ják az aranysasokat ért megaláztatást, 
és hogy a római impériumot vissza állít
sák Jtidea földjén. A Heródesek trónja 
is föl fog támadni romjaiból... ugv le
het. római fegyverek segítségévei... azon
ban Berenike mégis kegyetlen szoron
gást érzett szive táján.

— Ezek is... amazok is ellenem har
colnak, — rebegte halott fehér arccal.

l’ö sietett a heródesi palota lapos 
ház f edelére, ahol pá’mák zöldeltek nagy 
kővedrekben. A nap mar magasan járt 
az ég meredélyén... s a márványszob
rokkal szegélyezett kőpart alatt... fehé
ren izzott a tenger a duhasztó melegben

— Cacsarea! — kiáltott fel Berenike 
clbűvö'.ten. mintha a várost most látná 
először életében.

Mert ez is az ő városa... nemcsak Je
ruzsálem. Hatalmas ős.-. a nagv Heró- 
dés építtette... igaz, hogy nem a zsidók
nak.... hanem a görögök és Szíriái pogá
ny ok használatára Azért van. hogy a 
város tele, faragott szobrokkal.

— Az -egész művelt világ hirdeti a 
Heródesek nagy a’kotásait — mondta a 
zsidó hercegnő, elégtétellel.

Ez igaz volt. Mert dédapja nemcsak 
kegyetlen zsarnok volt de építtető is._
épített is, — görög földön sőt Itáliában 
is nem egy hatalmas emlékmű, épület, 
szobor. — esetleg egész kis város is ta
núsíthatta termékeny fantáziájának kővé 
megállapodott megvalósítását. Caesarba 
pedig különösen díszes volt. _  mert azt
Augusztus császár tiszteletére építtette 
föl semmiből, az elpusztult régi kikötő 
város helyén.

Az igaz hogy olyan hatalmas va
gyona volt. — mint az ókorban kevés 
kényúrnak. És nagy vagyon az is amivel 
Berenike hercegnő és fivére, aki 11. He. 
ródes Agrippa néven sz repel. — még 
mindig rendelkezik De ezt a vagyont 
mar megingatta a forradalom. A tibe- 
rias: nagy palotát — pogány szobraival 
és fölbecsűlhctetlen műkincseivel föl
dúlta a csecs lék düh . És Berenikénck 
jeruzsálemi palotaiban is már forra
dalmi katonaság garázdálkodik De még 

mindig van harminc palotájuk a föld kü
lönböző városaiban.

— Ki tudja, mi lesz a vége a nagy 
összecsapásnak? — tűnődött a hercegnő 
— finom szemölelj ét komoran össze
vonva. — mig tekintete a távoli rakodó 
partra cg:tt, ahol háromévező-soros gá
lyák kötöttek ki. — újabb római katonai 
szállítmánnyal.

Összerázkódott. Sötét szeme a ma- 
gasságos eget kémlelte.

— Ki tudja, mit hoz a sors!
Előre liajolt a tető kőpárkányán 

mintha a távoli tengert figyelné. A szi
getek között, lengő kifeszitett virorlák- 
kal, mint valami bizonytalanul bukdá
csoló madár, hatalmas hadihajó közele
dett. Főárbocán a vezéri lobogó.

Berenike szívhez szorított kézzel fjl- 
kiáltott.

— Titusz hajója! — A római főve
zér. Titusz Flavius Vespas'.anus her
ceg... íme megérkezett Caesareába!

Este lefekvés előtt azt mondotta a 
fodrász-asszonynak — Gymnasium nevű 
fölszabadított görög rabszolganőnek — 
mikor ez dróthálóba készült szorítani, 
szétomló sűrű haját.

— Holnapra 'gyönyörű liajéjkem le
gyen. Mert a császár fia. Titusz Fia. 
viusz Vespasianus herceg... holnapra 
meglátogat!

Fölsóhajtott A hálószoba bronz ke.. 
nafórjaira esett pillantása amint érc
karjukkal a menyezet felé emelték a lo
bogó szövétneket.

IX. KÖNYV.

Titus és Berenike
Egymás mellett ültek a nyitott tetejű 

átriumban. Titusz trónörökös herceg, _
aki Jeruzsálem ostromára indult hadai
val — és Berenike zsidó hercegnő, akit 
királyi otthonából száműzetésbe sodort a 
a forradalom.

Percekig hallgattak. Titusz merengve 
bámulta az asszonyt... szinte falta... 
mintha a finom egyiptusi szépséget le 
akarta volna nyelni, egyetlen lélekzet. 
-vételével. S arra gondolt hogy talán 
Kleopátra lehetett ilyen, akinek bárso
nyos ragyogásu szeméért és finom haj
lású orráért a nagy Antonius megfelejt- 
kezeit háborúról, és hadvezéri hivatásá
ról. Csak a Nílus partján terem ilyen 
fehér bőr. az aranynak és a zöldnek fi
nom. majdnem virágszerü árnyalatával. 
— meg itten Júdeábán. — i egyéként e 
tündérszépségü nők titokzatos, regés 
cloidőkre vissza nyúló királyi szárma
zásának. Titus nem tartozott a római 
arisztokráciához, nagyapja még szántó
vető gall paraszt. — apját Néró mag
gyilkolása után — belháborúk és kato
nai forradalmak ültették a császári 
trónra. — de fogékony volt minden ne
mesebb és felsőbbrc-ndü szépség iránt
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