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Baltazár Dezső
A vallásos hit testvériségének nagy 

apostola kidőlt az élők sorából. Kora 
sírjára megilletődött gyásszal tekint a 
más vallás hívője is, aki az élőben az 
ember szere tét, a testvériesség prófétái 
lelkű szószólóját tisztelte.

Baltazár Dezső, a magyar reformá- 
Jusság legkimagaslóbb egyházi férfia, 
egyetemes szempontból is a legkiválóbb 
igehírdelők és lelkipásztorok sorába tar
tozott. Átfogó tudása, elragadó szónoki 
heve, meggyőződésének puritánsága egy
házának elismert fejévé tették. De a 
templom s a szószék határain túl is ha
tott és cselekedett ez a hatalmas erejű 
egyéniség az egész magyar életben. El 
kellett fogadni cselekvő erőnek, ahogyan 
az igaz pap mindenkép az is, anélkül, 
hogy ,politizálna".

Baltazár Dezső sem politizált, csak 
hirdette a tevékeny erkölcsöt, mely az 
életben, a közéletben is levonja az elvek 
következéseit és nem tekinti magát csu
pán passzív lelki gyakorlatnak, mely le- 
foszlik az emberről, amint elhagyja a 
templom küszöbét. Ennek az egyetemes 
lerkölcsf követelésnek jegyében vált 
Baltazár Dezső iránymutatóvá a közélet
ben is. Az ótcstainentum nagy ismerője 
és hitvallója nem tűrte a hazugságot, 

* mely az ólestamentum népét ki akarja 
rekeszteni az emberiségből. A felebaráti 
szeretet hirdetője nem fogadta el a fele
baráti szeretet meghamisítását gyűlöl
ködéssé. Nem vezette politikai érdek, 
vagy elfogultság, amikor szót emelt a 
széthúzás és üldözés ellen. Egyszerűen 
élte azt az igét, melynek hirdetését hiva
tásul választotta.

A magyar zsidóság hálás kegyelettel 
áldoz a nagy ' lelkipásztor emlékének. 
Ne vegyüljenek kegyeletébe disszonáns 
hangok. Utólag meg kell vallanunk: nem 
minden megnyilatkozás volt egészen 
méltó a nagy halotthoz és a magyar zsi
dóság kegyeletéhez. A túlságos kihang
súlyozó ttság, szándékoltság, szinte tör
tető feltünnivágyás nem illett egyes ese
tekben az alkalom fenséges komorsága-

Megbukott az Országos Iroda 
adómegosztási terve 
A pesti hitközség új adótervezettel próbál
kozik — A budai hitközség tiltakozása

Hiába terjesztette a Síp-utca és saj
tója a kedvező híreket, hogy a statú
tum jóváhagyása küszöbön áll, — az 
események rájuk cáfoltak. Nem titok 
most már az, hogy a „Kiegészítő Sza
bályzatinak adózási fejezete tekinteté
ben az illetékes köröknek aggályaik 
vannak. Nyíltan megmondhatjuk, hogy a 
statútum ezen része megbukott, mert 
rendelkezései nem igazságosak és — 
ami ezzel egyértelmű — nincsenek össz
hangban az érvényben levő jogszabá
lyokkal.

Az Országos Iroda, helyesebben a 
pesti hitközség vezetősége most újabb 
tervezetet készíttetett, s mielőtt ezt 
az újabban összehívandó neológ orszá
gos gyűlés elé terjesztené, meg akarja 
nyerni hozzá az orthodox és a status- 
quj szervezetek csatlakozását azon re
ményben, hogy ezen az úton inkább 
lesz elnyerhető a kormányhatóság jó
váhagyása.

Az új tervezetet nem közölték a 
nyilvánossággal, s úgy látszik, nem is 
szándékoznak közölni, amiből arra kell 
következtetni, hogy félnek a nyilvános 
bírálattól. Kevesen ismerik tehát a ter
vezetet, de akik — a beavatottakon kí
vül — megismerhették, azok fájdalom
mal észlelték, hogy ez semmivel sem 
jobb a réginél, sőt több vonatkozásban 
még tetézi annak hibáit.

hoz. A lélek tapintalúnak meg kell ta
lálnia az érzések őszintesége mellett, 
melyhez ebben az esetben semmi kétség 
nem férhetett, az illő mértéket és for
mát is. Ennyit meg kellett jegyeznünk. 
Többet a megilletődés hangulatában 
nem akarunk mondani.

A magyar zsidóság, mely az igaz 
vallásos meggyőződést minden felekezet- 
ben egyaránt tiszteli, testvéri szívvel 
vesz részt a más vallásos közösségek

Érthető, hogy ez a tervezet a budai 
hitközségnél nagy megütközést keltett, 
mert ott úgy látják, hogy a tervezet 
éle elsősorban ezen hitközség ellen 
irányul, de nem kevésbé hátrányos a 
vidéki hitközségekre sem. Az elöljáróság 
oeható tanulmányozás után arra hatá
rozta el magát, hogy nyilvánosság elé 
viszi a kérdést és a fenyegető veszély
ről felvilágosítja az érdekelt hitközsé
geket. Olvasóinkat bizonyára érdekli 
ezen fontos kérdés, s ezért kötelessé
günknek tartjuk a budai hitközség át
iratát ismertetni, kiemelvén abból a 
következő részleteket:

I.
Ha a tapasztalat azt bizonyítaná, 

hogy a jelenlegi adórendszer mellett ha
zai hitközségeink nem tudnak prospe
rálni, akkor valóban össze kellene fog
nunk új adórendszer alkotására. Ámde 
jól tudjuk, hogy a szervezeteket a je
lenlegi adórendszer nem választja el 
egymástól, ellentétet nem okozott kö
zöttük, sem az egyes hitközségek kö
zött és nem akadályozta a hitközsé
gek szabad működését, fejlődését.

A hitközségi adó jogforrását képező 
kormányrendelet (1888. évi 1191. sz.), 
amely királyi felhatalmazás alapján lett 
kibocsátva, s így a legerősebb jogala
pon nyugszik, — a hitközségek anyagi 
boldogulásának biztos alapját vetette 

gyászában. De ezen a jogcímen túlme
nően is. Baltazár Dezső elmúlását joggal 
érezheti a maga gyászának és fájdalmá
nak: az egyetemes emberi és vallási 
gondolat fenkölt alakja, a magyar szel
lemi élet egyik vezére, a türelmesség és 
testvériesség egyik legnagyobb hirdetője 
dőlt ki ereje leijében. Ennél a sírnál 
igaz értelmében hangzik el a szó a zsi 
dóság ajkán: „Áldásul legyen az igaznak 
emlékezete.*"
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meg azon rendelkezésével, mely sze
rint: ..Minden izraelita köteles azon 
hi'község terheihez tagként hozzájárulni, 
melynek területén lakik.” Ezen rendel
kezés lehetővé teszi, hogy mindegyik 
hitközség szabadon, teljesen önállóan ál
lapítsa meg az adóval fedezendő össze
get. Viszont a tagok önadóztatást gya
korolnak azáltal, hogy összességükben 
közvetlenül, vagy nagyobb községekben 
képviselőtestületük útján állapítják meg 
az adóval fedezendő összeget s ugyan
csak saját autonóm szerveik útján oszt
ják fel egymás között a megállapított 
adó összegét. Eszerint a jelenlegi rend
szer. mert valamennyi hitk. tag számára 
befolyást biztosít az adó megállapítá
sánál, — igazságosnak és demokrati- 
k-i.nak mondható. Emellett praktikus, 
mer; a kivetésnél nincsen komplikáció, 
s a hitközség nem tartozik más hit
községnek a bevételekről elszámolni.

A reformerek most le akarják rom
bolni a fundamentumot, azt az alapté
telt. hogy az izraelita hívő csupán sa
ját hitközsége terheit viseli. Pedig ezen 
szabály megfelel az évezredes tradíció
nak és összhangban van felekezetűnk 
jellegével, amely az önálló, egymástól 
független hitközségek szervezetében 
csúcsosodik ki. Ezen jelleg a történe
lem folyamán kialakult, bevált intéz
mény, erős védőbástya. Ezt nem sza- 
elönyökért, vagy tetszetős jelszavak 
had feladni, sem gyengíteni, pillanatnyi 
kedvéért. Az Országos Gyűlés azon
ban — amely összetételénél fogva nem 
annyira a hitközségeket, mint a köz
ségkerületeket képviselte, mert a ke
rületek küldötteiből állt — belement 
abba, hogy korlátozva legyen a hitköz
ségek autonómiája és adóztatási joga, 
így jött létre az adóreform, azon té
tellel, hogy a hitközségi adó megosz
tandó, ha a hívő más község területén 
bír vagyonnal, vagy jövedelemmel. Fi
gyelmen kív i.l hagyta az Orsz. Gyűlés 
az ellenvetéseket, hogy: a megosztási 
rendszer behozatala veszélyes, mert ál
landó vitát fog felidézni a hitközségek 
között és a megosztás kiszámíthatatlan 
esélyei felboríthatják a hitközségek 
költségvetési egyensúlyát. Figyelmen kí
vül hagyta azt is, hogy a reform tönk
reteszi a budai hitközséget, miután be
vételeinek túlnyomó részét elvesztené 
annakfolytán, hogy a budaiak jelenté
keny része a pesti oldalon űzi foglal
kozását. Már pedig egy hitközséget 
tönkre tenni nem szabad, sem kicsit, 
sem nagyot, — legkevésbé az ország 
második hitközségét, amely 800 éves 
múltra tekinthet vissza. í

Az illetékes körök bölcs előrelátásá
nak köszönhető, hogy ez a veszélyes 
reform nem lépett életbe.

II.
Az új tervezet megegyezik az első-
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ve! abban, hogy: ez is a legszebb kön
tösben jelenik meg, kiváló szerkesztő
jének választékos nyelvezetű, rendkí
vül ügyes jogi egybefűzésében, lénye
gében pedig éppen olyan merész újítá
sokat tartalmaz, mint az első, a meg
bukott tervezet. Különbözik mégis ab
ban, hogy még tovább megy a hitköz
ségek autonómiájának csorbításában, 
teljesen meglazítja a hívőnek saját hit
községéhez való viszonyát, — az ú. n. 
tárgyi adó tekintetében teljesen kiszol
gáltatja a tagot egy idegen (esetleg 
más szervezethez tartozó) hitközségnek. 
Emellett oly bonyodalmas eljárásokat 
ír elő, amelyek nehéz feladat elé állít
ják a hitközségeket, vezetőiket és sze
mélyzetüket. A reform tervezői szem 
előtt tévesztették az igazságosság, a 
testvériesség követelményeit, egyoldalú
ságba estek, kifejezetten arra tendálva, 
hogy az adókivetés joga lehetőleg ki
vétessék a saját hitközség kezéből és 
a vagyon, vagy jövedelem szerint ide
gen hitközséghez menjen át.

A tervezet szerint (181. §.) a ihti- 
községi adó kétféle lenne u. m. a) a 
keresethez, jövedelemhez és vagyon
hoz igazodó tárgyi adó. b) személyi 
adó. Valójában azonban nincsen külön 
személyi adó. mert ez nem egyéb, mint 
részesedés az idegen hitközség által 
kirótt tárgyi adóból. Kizárólag ez. So
vány vígasztalás az elvett eddigi adóbe
vételért!

A személyi adó kivetése roppant 
komplikált eljárás útján történik. A 
tervezet 192. §-a szerint a személyi adó 
kivetésére jogosított hitközség köteles 
mindazon hitközséget értesíteni, amely 

a tárgyi adó kivetésére illetékes. Szó
val: nem elég, hogy a hitközség el
veszti eddigi adóját, hanem még köte
les tagjait ki is szolgáltatni máshol, 
hogy ott adóztassák meg. Bizony, ezért 
egyik hívőnk sem lesz hálás. Az ide
gen hitközség a személyi adó ellen fel
szólalhat, a felszólalás tárgyában a köz
ségkerületek adóbizottsága határoz, majd 
panasz esetében az Országos Tanács. 
Eszerint két eljárás lesz szükséges a 
személyi adónál: 1. egy előzetes, 2. a 
tárgyi adó kivetése utáni eljárás, ami
kor a végösszeg lesz megállapítva. Lát
juk tehát, hogy a hitközség a személyi 
adóhoz csak akadályokkal, hosszú idő 
után, esetleg évek múltával fog hoz
zájutni. Minél több lesz a vita — már 
pedig bizonyos, hogy igen sok lesz — 
annál hosszabbra fog nyúlni minden 
egyes fórum előtt az ügyek elitézése. 
Mindezekkel annyi munka fog járni és 
oly nagy adminisztrációra lesz szükség, 
hogy kisközség nem lesz képes ezt tel
jesíteni. a nagyközség pedig csak az 
esetben, ha személyzeti létszámát erő
sen fe'emeli.

Mi lesz az anyagi eredmény? A 
személyi adó a tárgyi adónak 15 szá
zalékát tenné ki. Hogy ezen részesedés
ből — az előrelátható nagy költségek 
leszámítása után — mi marad, azt el 
lehet képzelni. Csaknem semmi. Igaz, 
hogy a tervezet azt mondja: „indokolt 
esetben a személyi adó összege a tárgyi 
adó 25 százalékáig, abban a hitköz
ségben pedig, amelynek országos, vágj' 
ezt helyettesítő intézményei vannak, 
annak 40 százalékáig emelkedhetik." 
Ámde ilyen hitközség kevés van Pes
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ten kívül. Ami tehát a végeredményt 
illeti, személyi adóból csupán Pest és 
még egy-két (község kapna valamit, az 
ország többi hitközsége csupán morzsák
hoz jut. Ha ugyan rá nem fizet. Ha 
ezen eshetőségeket megfontoljuk, akkor 
tisztán áll előttünk az, hogy a terve
zetnek a személyi adóval operáló része 
az ország hitközségeinek 98 százaléka 
számára semmi gyakorlati értékkel nem 
bír. Akkor meg mire való ez a reform
nak nevezett színjáték? Miért forgas
suk fel az eddigi adózási rendszert?

Azt mondják ezzel szemben az ér
dekeltek, hogy' fájdalmas látvány egyes 
hitközségek számára az, ha van terü
letén földbirtok, vagy gyár, amelynek 
tulajdonosa zsidó, anélkül, hogy ott egy
házi adót fizetne. Szerintük egy visszás 
dolog, emiatt kellene behozni a tárgyi 
adót. Ámde ezek az aggályoskodók fi
gyelmen kívül hagyják azt a tényt, 
hogy a helyzet kölcsönös, mert éppen 
úgy van az egyik területen, mint a 
másikon is idegen hitközséghez tarto
zónak vagyona, vagy jövedelme. És ha 
ez nem is egyenlítődik ki mindenütt 
pontosan, ez nem szabad, hogy fájjon 
annak, aki testvériesen gondolkozik. Ez 
az érzés nem is illethető a tisztelet 
érdemlő „fájdalom” elnevezéssel, miután 
ez az érzéseknek gyarlóbb csoportjába 
tartozik. A vagyoni viszonyok különbö
zőségének szemlélete vagy kiszínezése 
esetleg megbocsátható azon kis hitköz
ségeknek, amelyek tagjaik kevés száma 
és szegénysége miatt prosperálni nem 
tudnak. A valóság mégis az, hogy' a 
földbirtokos, vagy gyáros Segélyezni 
szokta a kis községet, ha nem is lakik 
ott Ha még sem teszi ez csak kivéte
les eset, — emiatt még nem kell külön 
adóreformot alkotni, nem kell a jelen
legi adóztatási rendszert fenekestül fel
forgatni. Hiszen nem is bizonyos az. 
hogy minden kis községben van idegen 
helyen lakó zsidónak földbirtoka, vagy 
gyára. Kényszerítő jogszabály helyett 
sokkal testvériesebb eljárás lenne az, 
ha a segélyre szoruló községeket a te
hetősebb hitközségek által létesítendő 
segélyalapból támogatnák. Ez lenne üd
vös reform, nem pedig az, hogy a szer
vezeteket és a hitközségeket összelán
colják az adó kérdésével. Ügy összelán- 
cclják, hogy nem lesznek képesek, még 
ha akarnának sem, békésen 'együtt ha
ladni, hanem a vitaanyag sokasága 
miatt folyton tépázni lennének kényte
lenek, mint a görög mithologia alvilá
gának örök szenvedésére ítélt alakjai 
tépik, marják egymást szünet nélkül.

Milyen a tervezet szerinti „tárgyi” 
adózás?

Tudjuk, hogy a tárgyi adózás 
már létező jogintézmény a református 
egyháznál (részben a róm. katholikus 
egyháznál is). Ámde egészen más, mint 

amilyet a tervezet hoz. Feltéve azon
ban, hogy azonos lenne, kérdeznünk 
kell: kivánatos-e reánk nézve, hogy 
átvegyük más egyház rendszerét, — 
holott hitbeli felfogásunk, egyházi szer
vezetünk és belső viszonyaink nem 
egyeznek más egyházéval. De ha valaki 
ezen különbség dacára meg akarja ho
nosítani nálunk az idegen intézményt, 
akkor nem szabad kihagynia belőle azt, 
ami egyetemesen jó és igazságos, s nem 
szabad olykép átformálni, hogy csak 
egyesek számára legyen jó. Már pedig 
a tervezet ezen helytelen módsz'er sze
rint átalakítva hozza a tárgyi adózást.

A református egyháztörvény szerint 
a hívő az esetben fizet más egyház
községben is adót, ha ott ingatlan va
gyona van, vagy bármely ihaszonhajtó 
foglalkozást üz, és azután ott állami 
adóval is megvan róva. Ámde csak szá
zalékos adót fizet, és pedig az egyház
községben érvényes adókulcs szerinti 
százalékos adónak 50 százalékát. Az 
ugyanazon polgári község területén szer
vezett önálló egyházközségekben az 
egyháztag mind személye, mind az il
lető község területén levő vagyona és 
jövedelme után csak abban az egyház
községben adóztatható meg, amelyikhez 
lakása szerint tartozik. Míg a tiszt
viselők, bárha lakóhelyükön kívül tel
jesítenek is szolgálatot és ugyanott 
nyernek javadalmazást, egyházi adót 
csak lakóhelyükön tartoznak fizetni.

Ha ezzel szembeállítjuk az Orsz. 
Iroda teivezetét, akkor azt látjuk, hogy 
mindenféle vagyont és jövedelmet meg 
akar adóztatni, a fenti korlátozásokra 
tekintet nélkül, — az adó mérvét ille
tően pedig tág teret hagy az önkényes
kedésnek, mert nem állapítja meg az 
adónak kulcsát és határát. Ennek foly
tán mindegyik ihivőnk ki van téve an
nak, hogy más községben túladóztatják, 
sokszorosan túlértékelik a vagyonát 
vagy jövedelmét. Teljesen védtelenül áll 
ezzel szemben az adózó fél. Az idegen 
helyen való adóztatások esetében súlyos 
dilemma elé kerül a hívő saját hitköz
sége, mert: vagy elfogadja alapul az 
idegen helyen kivetett tárgyi adó össze
gét és ez után veti ‘ki a személyi adó 
elnevezésű részesedését, akkor társult 
azon igazságtalansághoz, melyet a tag
jával szemben elkövettek, — vagy pe
dig nem akarja ezt tenni, akkor kény
telen lesz leszállni az öt illető adóval, 
hogy legalább ily módon tegye jóvá 
a máshol elkövetett igazságtalanságot. 
Szóval zűr-zavar támad, minden inga-, 
dozóvá válik, ami most biztos. Mindenki 
mindenkivel harcban fog állni. Miért 
legyen mindez? Hiszen senkisem tud
hatja azt, hogy a tárgyi adóztatás Tévén 
melyik hitközség fog nyerni, melyik 
veszíteni. Nincsen erre vonatkozólag 
semmiféle megbízható statisztika. Leg

feljebb egy dolog bizonyos, az: hogy 
a pesti hitközség fog nyereségre szert 
tenni, miután a budai 'hitközség legtöbb 
tagja Pesten űzi foglalkozását. Az első 
tervezet indokolása nyíltan be is val
lotta ezen célt. Ezért óhajtja az adó
reformot oly nagyon a pesti hitközség 
vezetősége.

Hozzájut-e mindegyik hitközség meg
felelő összegű tárgyi adóhoz?

Erre igennel felelni nehéz lenne. 
Kevés hitközség van azon szerencsés 
helyzetben, hogy pontos kimutatása le
gyen a területén levő összes ingatla
nokról, ipartelepekről és üzemekről, kü
lönösen pedig arról, hogy ezek közül 
melyek vannak zsidók tulajdonában, — 
továbbá a zsidó vallású, ott működő, 
de máshol lakó köz- és magántisztvi
selőkről. Ezt a nyilvántartási munkát 
legfeljebb csak nagy személyzettel ren
delkező hitközségek tudnák elvégezni, 
tetemes költséggel, a személyzeti lét
szám állandó szaporításával. Talán még 
adónyomozókat is kell szerződtetnie.

A tervezet szerint (187. §.) az a hit
község, amely tárgyi adót kíván fizetni, 
tartozik erről értesíteni a községkerület 
elöljáróságát minden év december hó 
1-ig. Ha ezt elmulasztja, vagy nem ér
tesíti kellő időben a lakóihely hitköz
ségét, akkor arra az évre már tárgyi 
adót nem vethet ki. Annál inkább ki 
fogja azonban vetni ezen adót a sze
rencsésebb, vagy fürgébb hitközség, s 
akkor az a helyzet áll elő, ha az egyik 
hitközség nem volt elég szerencsés, 
vagy elég mozgékony, akkor azon tag
jainál, akiket a szerencsésebb verseny
társ megadóztatott, a lakóihely hitköz
sége effektíve veszít, anélkül, hogy kár
pótlást találna oly zsidóknál, akik az 
ö területén esnének tárgyi adó alá, egy
szerűen azon oknál fogva, mert ezekről 
nem tud, nem kapott adatot. Szóval, a 
hitközségeket valóságos -Versenyfutásba 
kergeti bele a tervezet. A verseny alatt 
szenvedni fognak felekezetűnk tagjai a 
túladóztatások miatt, a gyengébb hit
községek pedig el fognak vérezni, mert 
sem módjuk sem eszközük nem lesz ah
hoz, hogy állandóan gyűjtsék az ada
tokat és ezernyi vitát folytassanak le 
az ország összes hitközségeivel, külön 
a tárgyi és külön a személyi adó te
kintetében.

A sok bonyolult eljárásnak végét be
várni nehéz lesz. Miből tartsa fenn ma
gát a hitközség, ha adóbevétele évekig 
késik. Kik maradnak a győztesek? Azok, 
akik most is erősek, segítségre nem szo
rulnak. Feltűnő, hogy' a tervezet min
dig a nagyobb létszámú -hitközségeket 
részesíti előnyben, előírva azt. hogy 
vita esetében a nagyobb hitközség szer
vezete dönt (188. §.). Ilyen módon a 
legtöbb esetben Pest fog dönteni. Ám
de a felekezeti életben nem annyira 
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gazdasági sikerekre, mint inkább az er
kölcsi törvények megőrzésére kell tö
rekedni. A hitközségeknek nem feladata 
az, hogy háborúskodással elvegyék egy
mástól .a jövedelmeket, — hanem az, 
hogy teljesítsék szent feladatukat, ápol
ják az ősi hitet!

III.
összegezve a felhozottakat, látjuk, 

hogy az adóreform hibás az elgondolás
ban s hibás a kivitelben. Bonyolult a 
szövegezése, bonyolultak az eljárásai. 
Feltűnően egyoldalú. Nem. hogy meg
segítené a hitközségek helyzetét, han'cm 
teljesen bizonytalanná teszi azt. Egyik 
hitközség sem fogja tudni, hogy mikor, 
vagy milyen összegben jut hozzá az 
adóhoz. Harcba kell szállnia mindun
talan, támadnia és védekeznie kell foly
ton. mert különben nem tudja létét fent- 
tartani. Egyes hitközségek pedig, első
sorban a budai, biztos elpusztulásnak 
vannak kitéve.

Ilyen reformot senki sem akarhat, 
aki jól meggondolja a dolgot. Ezer seb
ből vérzik a zsidóság, sok bajára alig 
tud segítséget lelni. A mai vészes időben 
olyan kérdésekkel kell foglalkozni, ame
lyekkel létünket menthetjük meg, — 
nem pedig az adózás kérdésével, mely
nél a baj a legkisebb.

Ezekben ismertetjük, bárha csak ki
vonatosan a budai hitközség elöljáró
ságának tárgyilagos észrevételeit. Hisz- 
szük, hogy ezeket felekezetűnk vezetői 
és a hitközségek bölcs megfontolásuk 
tárgyává fogják tenni.

A budai hittestvérek figyelmébe ajánl
juk, hogy a Menházegyesiílet alapszabá
lyainak 3 §-a értelmében az egyesület 
célja: „elsősorban saját, másodsorban 
a Budai izr. Hitközség aggkoru, el
szegényedett és keresetnélküli tag
jainak ingyenes, esetleg kedvezmé
nyes eltartásra való felvétele."

Ismételten előfordult, hogy fölvételü
ket a menházba ingyenesen olyanok is 
kérték, akik sem az egyesületnek, sem a 
budai izr. közösségnek nem voltak tagjai 
és igyfölvételük az alapszabályokrendei- 
kezései szerint a legjobb akarat mellett 
sem volt lehetséges.

Helyesen és előrelátóan cselekszik 
tehát mindenki, ha hitközségi tagságán fe
lül egyesületünkbe is belép, amíg anyagi 
viszonyai megengedik és ezzel a maga 
részére a menházi ellátás lehehetöségét 
biztosítja. Senki sem tudhatja, milyen 
sors vár reá.

Akinek pedig Isten vagyont adott, 
gondoljon szegény elaggott hitsorsosaira 
és mozdítsa elő adományaival azt a 
szent törekvésünket, hogy minél több 
arra szorulóról gondoskodhassunk a 
szeretett szent nevében.

Budapest, (Budán) 1936. szept. hóban.
A BUDAI IZR AGGOK ÉS

ÁRVÁK MENHÁZEGYESÜLETE
Or Cscbádl Ferenc 

titkát;
Dr. Beténp Sándor 

elnök.

Isméi válságos 
a helyzet Palesztinában 
Küszöbön a zsidó bevándorlás betiltása ? — Döntő tárgya
lások Londonban — A zavargások kiujulása

Az angol kormány és az arabok 
között közeledő megegyezés híre, 
melynek főleg Nuri pasa iraki kül
ügyminiszter közbelépése adott tápot, 
már-már azt a reményt keltette, hogy 
küszöbön áll a palesztinai forrongás 
és terror végleges likvidálása. Ez a 
hir ebben a formában nem bizonyult 
igaznak. Csakugyan folytak — és 
folynak is — tárgyalások az arabok 
és az angol kormány között, ezek 
azonban nemhogy megkönnyítették a 
kibontakozást, hanem ellenkezőleg, 
mostani stádiumukban újabb súlyos 
komplikációk lehetőségét rejtik ma
gukban.

Az arabok ugyanis ragaszkodnak 
ahhoz, a követeléshez, hogy a kor
mány a zavargások megszüntetése előtt 
szüntesse be a zsidó bevándorlást. 
Londonban híre terjedt, hogy’ Sir 
Arthur Wauchoppe, palesztinai főbiz
tos felhatalmazást kapott, hogy’ az 
arabokkal közölje az angol kormány’ 
feltételét: a kormány’ hajlandó a zsidó 
bevándorlást beszüntetni, ha ennek el
lenében az arabok garantálják a nyu
galom helyreállítását.

Ez a hir világszerte mélységes meg
döbbenést váltott ki a zsidóság köré
ben — politikai és felfogásbeli kü
lönbség nsíkül. Ha az angol kormány’ 
csakugyan engedne az arab követelés
nek és meghátrálna a terror előtt, ez
zel nemcsak saját elvi álláspontját ta
gadná meg, de kaput nyitna az arab 
nacionalizmus terrorja előtt: az arab 
terrorizmus támogatói egyszerűen min
denhatónak képzelnék magukat, ha azt 
látnák, hogy törvényellenes, erőszakos 
fellépésük ebben a kérdésben sikerrel

A német zsidóság 
pusztulásának szomorú dokumentuma az 
a nyilatkozat, melyet a „Németországban 
lakó vagy onnan kivándorolt zsidók 
gazdasági érdekeit előmozdító társaság” 
vezetősége tett közzé nemrégiben. Ez 
a szomorú társaság abból a célból ala
kult. hogy segítségére legyen a német 
zsidóknak vagyonuk likvidálásában és a 
kivándorlókat, vagy azokat a zsidókat, 
akik kénytelenek vagyonukat likvidálni, 
megóvja a nagyobb anyagi veszteségek- 
t' '■ A társaság magángízdasági alapon 
működik 1934. óta. Főleg üzletek és in
gatlanok eladásánál segédkezik a tulaj

járt. A palesztinai zsidóság ezzel a 
legsúlyosabb bizonytalanságba kerülne, 
több mint másfél évtizedes áldozatos 
alkotó munka sorsa válnék kockáza
tossá.

A világ minden részén megmozdult 
a zsidóság, a legkomolyabb tiltako
zást jelentve be Londonban az angol 
kormánynak tulajdonított végzetes 
terv ellen. A cionista akcióbizottság 
félbeszakította zürichi ülését és tár
gyalásainak színhelyét Londonba tette 
át, ahol Chaim Weizmann azonnal 
érintkezésbe lépett a kormánnyal. Még 
megvan az okunk a reményre, hogy 
az angol kormány meg fogja érteni: 
itt nem zsidó érzékenykedésről, nem 
is pártérdekekről van szó, hanem a 
palesztinai zsidóság exisztenciája és 
Anglia erkölcsi hitele forog kockán. 
Az az angol kormány talán meg fogja 
szívlelni a Times és más nagy lapok 
intelmét, melyek rámutattak arra, 
hogy’ az erőszak elől való meghátrálás 
a legrosszabb politika, mely Angliára 
csak ártalmas lehet.

Egyelőre nem tudjuk, milyen fordu
latot vesznek a döntő tárgyalások. 
Egyelőre Palesztinából újabb véres 
terrorcselekmények híre érkezik, bom
bák robbanak, zsidó áldozatok jelzik 
a véres terror fellángolását. Az ara
bok úgylátszik, a kormány habozásától 
vérszemet kaptak és most már min
den eszközzel ki akarják harcolni a 
győzelmet. A zsidóság ebben a küzde
lemben csak erkölcsi fegyverekkel 
vehet részt. Talán az angol kormány 
mégsem tartozik azok közé a hatalmai: 
közé, melyek semmibe veszik az er
kölcs és igazság fegyvereit.

donosoknak és nemcsak a legelőnyö
sebb értékesítési módok felkutatására 
vállalkozik, de tanáccsal szolgál a be- 
iolyó vételárak befektetésére vonatko
zólag is. Egészen sajátos üzletága a tár
saságnak ingatlanok és üzemek cseréje 
kiilfö'di üzemek ellenében. Ez az üzlet
ág a n. gyarányú kivándorlással kap
csolatban fejlődött ki. A vagyonos ki
vándorlók a fém úiió rendelkezések miatt 

nem tudnák a vagyonukat kimenteni a 
külföldre ezért üzleteiket, üzemeiket 
elcserélik hasonló külföldi üzemekre. E 
térét: is segítségükre siet a társaság, 
melynek mindenütt vannak levelezői és
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tanácsadói, akik kiismerik magukat az 
egyes országik devizarendelkezéseiben 
is. A már kivándoroltak vagyonát is 
kezeli a társaság, melynek egész ügy
vitele minden elméleti megállapításnál 
élesebben világít rá arra a pusztulási 
folyamatra, mely a német zsidóságban 
ma végbemegy.

Coughlin híres amerikai
„rádiószerzetes” 

új témát talált nagyhatású drótnélküli 
szónoklatai számára, melyek határozott 
politikai jelentőségre tettek szert: a zsi
dókról beszélt. Egyik beszédében azt 
mondotta saját politikai ligájára célozva: 
Keresztény felekezet vagyunk, mert 
hisszük a „Szeresd felebarátodat, mint 
’enmagadat” elvét. Ez elv alapján fel
szólítom az amerikai zsidókat, mondják 
meg, hisznek-e ebben az elvben vagy 
nem. Nem azt kérem az amerikai zsi
dóktól. hogy tegyék magukévá a ke- 
rcsztér.j ség összes elveit, hanem azt, 
hogy fogadják el a testvériség keresz
tény elvét, miután az ő rendszerük, a 
..Szemet szemért, fogat fogért” elve 
csődött mondott.” Ez ellen a különös 
kihívás ellen sorra tiltakoznak Amerika 
keresztény Vallási és szellemi tekinté
lyei is. Különösnek találják, hogy a 
nagyhatású agitátor éppen a zsidók 
ellen akarja felkelteni a „testvérietlen- 
ség” gyanúját, akik annak sohasem bű
nösei, de mindenkor szenvedő áldozatai 
voltak. Meg különösebb, hogy a kiváló 
rád'ó-atya éppen Mózes tanítónk Tórá
jának egy sarkalatos parancsát, a 
..Szeresd felebarátodat, mint tenmaga- 
dat” igéiét olvassa rá a zsidóságra. 
Semmiesetre sem testvéries dolog a 
zsidóság ellen kovácsolni fegyvert oly 
erkölcsi elvből, mellyel éppen a zsidó
ság ajándékozta meg az emberiséget.

Két font pénzbüntetés 
zsidóellenes izgatás miatt: így hangzik 
egy iondoni rendőrbíró ítélete. >F. O. 
I.angley angol-fascista ellen, aki egv 
utcai szónoklatában durván ócsárolta a 
zsidóságot. Ötven font biztosítékot is 
le kell tennie kezességül, hogy a jövő
ben nem fog hasonló izgatást elkövetni. 
A tárgyalás érdekes példája volt annak 
az elvi harcnak, mely Angliában az 
erősödő zsidóellenes agitáció körül fo
lyik. A vádlott ebben az esetben is a 
hagyományos angol szólásszabadságra 
hivatkozott, amelyet az alsóházban is 
emlegettek Sir John Simon belügymi
niszter egy beszéde kapcsán. A belügy
miniszter és vele a közvélemény túl
nyomó része azt az álláspontot foglalja 
el. hogy a szólásszabadság nem jelenti 
a gyűlölködő izgatás szabadságát. A 
demokrácia intézményei nem arra va
lók, hogy önmaguk ellen adjanak fegy
vert áldáz ellenségeik kezébe.

A zsidóság önvédelmi 
harca Palesztinában
Permanens hadiállapotban dolgoznak a zsidó 
gyarmatosok — Gyengeség vagy rosszhisze
műség? — A Jisuv szerepe — Mit hoz a jövö?

Tel-Aviv, 1936. augusztus.
Valamikor, a telepítési munka kez

detén, örök harc volt a zsidó úttörök 
élete Erec mocsaraiban, sziklás hegye
iben. Örök harc az emberekkel, a ter
mészettel, -még egymással is. Ma, ami- 
kir már hősies küzdelmük gyümölcseit 
kezdik leszüretelni, újra ott tartanak, 
ahol az első években: a harcnál.

Csaknem négy hónapja tartanak már 
az arab zavargások Palesztinában és 
az áldozatok száma közeledik a száz
hoz. Ha valamelyik nap nem emelke
dik új áldozattal a harc elesettéinek 
száma, csak a kegyes sorsnak köszön
hető, mely eltérítette útjából a kilőtt 
golyót.

A zavargások négy hónapja alatt ha
talmas és eléggé nem méltatható te
vékenységet fejtett ki a Jisuv. Neki kö
szönhető, hogy a golyók záporában, a 
bombák robbanása közepette is szünet 
és pihenő nélkül tovább folyt az élet 
a telepeken. Pedig a zavargások kez
dete óta borzalmas a telepesek élete. 
Egész nap dolgoznak, de a nehéz mun
kát követő éjszaka sem hozhat pihe
nést. mert akkor fegyverrel a kézben 
kell megvédeni azt, amit a napi munká
val szereztek. Robbannak a bombák, 
ropognak a fegyverek, de azért a ter
mést behordták. a szőlőhegyeken virul
nak a tőkék, a tejeskannák megtelnek 
és égő házak fényétől világított utakon, 
sortíizek között indulnak cl a zsidó ter
mékek Jeruzsálem, Tel-Aviv és Haiffa 
felé. Az arabok pedig el vannak fog
lalva sztrájkjaikkal és alattomos gyil
kosságaikkal a zsidó telenesek ellen, az 
arab termelés tehát jelentékeny módon 
csökkent a zavargások kezdete óta. míg 
a zsidó termelés 'fokozott erővel folyik 
és az arab termelés pótlásaképen ál
landó emelkedő számokat mutat. Ez is 
mutatja, milyen egészséges a'apokon 
nyugszik Erec gazdasági élete.

TAUBER
PENZIÓ ÉS ÉTTEREM
A B B A Z I A
Elsőrendű orth. kóser 
konyha. Szobák minden 
komforttal, teljes penzió
val olcsó árban!
Prospektust küldünk I 
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A zsidóság pedig védekezik és tűr. 
Késszen áll a visszaütésre, de nem üt 
vissza. A Jisuv vaskézzel tart fegyel
met és belevési mindenkinek tudatába, 
hogy az arab-barát kormánykörök és 
az arab vezetők csak alkalomra várnak, 
hogy az események felelősségét -a zsi
dóságra tolhassák.

De a zsidóság türelmes magatartása 
nem jelenti azt, hogy nem védekezik 
megfelelő eréllyel a támadók ellen. Ahol 
az arabok nyíltan támadtak, mindenütt 
véresen fordultak vissza, még akkor is 
ha nem voltak angol csapatok a közel
ben. Az elesett áldozatok fele alatto
mos rejthelyekről jövö támadások során 
pusztult el, rendszerint egy emberre 
támadtak nagy tömegben az arab ban
diták. A nyílt harcok során a védeke
zésben nagy szerepet játszott a katona
ság, de egyre nagyobb szerephez jut
nak mellettük a zsidó önvédelmi ala
kulatok is. Hosszas tárgyalások után 
a Palesztinái kormányzat megengedte a 
zsidó csendőrszázadok felállítását és 
felfegyverzését. Ezek a csendőrök, a 
ghaffirok, angol főparancsnokság alatt 
állnak, de közvetlen parancsnokaik a 
rendőrség zsidó tagjaiból rekrutáiódfak. 
Számuk jelenleg mintegy 1.800. Amióta 
ez a csendőrség elfoglalta őrhelyeit, ke
vesebb fát vágnak ki. kevesebb termést 
égetnek fel és számos, egyes telepít- 
vények ellen intézett támadást vertek 
vissza. Munkások, földművesek, egye
temi hallgatók, volt katonák és tisztek 
a tagjai ennek a csendőrségnek, mely
nek azonban igen korlátolt az akció
területe. mert nincs joguk a visszavert 
támadások elkövetőit üldözőbe venni. 
Pedig Palesztina zsidósága nagyon kí
vánatosnak tartaná, ha megengednék 
neki, hogy saját erejével csináljon ren
det az országban.

Hogy miért volna ez kívánatos?
Jelenleg 25.000 főre teszik a Palesz

tinában levő katonaság számát. Mint
egy 3.000 szervezett arab terrorista áil 
velük szemben. Az arab lakosság ellen
álló ereiét, támadó készségét nagy 
mértékben aláásták már a sztrájkok. .: 
harc, a terror, mely gyakran irányul 
muzulmán és keresztény lakosság ellen 
is. És a terror még mindig szedi ál
dozatait, a gyilkosságok meg-megú-ul- 
nak, évtizedes munka gyümölcse pusz
tul el. az angol kormá ív pedig kéntelei 
rendet csinálni, í
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Mesterségesen kitermelt antiszemitizmus
— Beszélgetés —

Személyek: 1. A termetes részvénytársasági igazgató — 2. A fakó- 
képfi, állástalan tanár

— Mondja tanár úr, maga érti? 
Mert én nem értem, miért ez a nagy 
felzúdulás? Egy — mondjuk — el
ügyetlenkedett cikk miatt! Mert hi
szen, legrosszabb esetben is csak er
ről van szó: egy ügyetlen cikkről. Nem 
jól fejezte ki magát, punktum. Ezért 
néni kell az olimpiai sikerek örömébe 
mindjárt antiszemita ürmöt keverni.

— De hol itt az antiszeimita üröm? 
Először is itt nem egy ügyetlen cikk
ről van szó, hanem már kettőről. S 
ezek nem annyira ügyetlenek, mint in
kább ártalmasok. S aztán nehogy azt 
higyje, hogy csak a keresztények kö
rében keltettek kellemetlen visszhangot, 
hanem a zsidóság körében is. No és 
nem utolsó sorban — ezt is meg kell 
mondani — azért, mert abban a lap
ban jelentek meg, amely szereti ma
gát a zsidóság hivatalos lapjaként em- 
legettetni és, amelyről köztudomású, 
hogy hivatalos tényezők eléo- könnyű 
lelkiismerettel tömögetik beléje az 
adózókból kipréselt keserves garasokat.

— Most sem értem a dolgot és leg- 
kevésbbé magát, tanár úr. Hát hogyan ? 
Ha egy zsidó elkövet valami megró- 
hatót, akkor a fajvédő lapoknak sza
bad rögtön kipécézni az illető zsidó
voltát és bűnét vagy vétkét, rögtön 
az egész zsidóságnak felróni, nem is 
szólva arról, hogy azt egyenesen az 
illető zsidóvoltából szükségképpen folyó 
következménynek tűntetik fel, ha el
lenben zsidó fiúk a nemzetek verse
nyében diadalra viszik a magyar zász
lót és dicsőséget szereznek a magyar 
névnek, akkor nem szabad a zsidó 
szívekből feltörni az örömnek és büsz
kén hangoztatni, hogy ime: ezt és ezt 
tették ezek a zsidó ifjak?

— Bocsásson meg, kedves direktor 
úr. egészen hamis a maga okoskodása. 
Már a kiindulás helytelen. Ki mondta, 
hogy a fajvédő lapoknak .,szabad” pl. 
egy zsidó ember sikkasztása vagy csa
lása miatt az egész zsidóságot okolni 
és „zsidó mentalitást” vádolni?! Hát 
nem ez ellen tiltakozunk állandóan? 
Nem igaz, hogy a fajvédő lapoknak 
szabad ezt tenni! Nem igaz, hogy 
józaneszű és tisztességes gondolkodású 
ember — akár zsidó, akár nem — he
lyeselheti azt a felfogást, amelv va
lakinek a bűnét, vagy erkölcstelenségét 
fajiságával vagy éppenséggel felekeze- 
tiségével magyarázza. Es semmit sem 
von le annak a megállapításnak a he
lyességéből a fajvédő lapoknak a gya
korlata, mintahogv a ..ne lopj! — ne 
ól: !* ’ erkölcsi törvények crvénves-vol- 

tát semmivel sem csökkenti az, hogy 
vannak emberek, akik lopnak és öl
nek. Sőt! Éppen azért, mert előfor
dulnak ezek a bűnök, éppen azért is
meri el minden becsületes ember azo
kat a törvényeket, amelyek a bűnöket 
tiltják.

— Nyitott kapukat dönget, tanár úr. 
Ezt senki kétségbe nem vonja.

— Nohát, ha pedig ez így van, ak
kor épp úgy helytelen dolog volt Ha
bosnak, Kárpátinak, Bródynak olim
piai sikerét a legtávolabbról is össze
függésbe hozni zsidó voltukkal. De 
nemcsak helytelen, hanem komikus is 
volt. És nemcsak komikus volt, ha
nem bosszantó is. A dolog komikus
volta ott bújt ki, amikor az a bizo
nyos felekezeti lap, amely’ ezt a sze
rencsétlen kisiklást elkövette, ugyan
abban a számban, amelyben a kitérések 
ellen dörög, az olimpiai „zsidó sike
rek” kapcsán elhenceg azzal, hogy az 
egyik olimpiai győztesnek az apja 
zsidó volt. A bosszantó-volta pedig ab
ban van. hogy az első ízléstelenségre 
még rádupláz egy másikkal.

— Hát ez már túlzás, tanár úr. Hát 
csak nem mondhatja, hogy a második 
cikk ízléstelen? Hisz ez az ima olyan 
gyönyörű........ de olyan gyönyörű .. .
mint.. . mint a tavasz virága . ..

— Hja igen ... a tavasz ... Elta
lálta . . . Ismerjük . . . Egy kicsit her
vadt és kopott már az a tavasz. De 
nem is ez a cikk legnagyobb hibája, 
hanem az, hogy megjelent és hogy szer
zőjének a felekezeti, közéletben való 
szerepe révén azt a hitet keltheti, hogy 
a zsidóság hivatalos álláspontját és 
felfogását juttat ja kifejezésre. Ugyanez, 
a baj van abban is, hogy’ mindkét 
cikk olyan lapban jelent meg, amely
ről köztudomású, hogy a felekezet ve
zető tényezői állanak mögötte anyagi 
támogatásukkal és ugyanezek a té
nyezők irányítják a lap szerkesztését is. 
S meg kell mondani, ez alkalommal 
is, nyíltan és teketóriázás nélkül, hogy’ 
ezek a tényezői: megint sokat ártot
tak a zsidóságnak azzal, hogy ítélet
hiányuk, meggondolatlanságuk, hivat- 
lcn és alkalmatlan megszólalásuk és 
főkép, hagy az, amit mondtak, telje
sen konvergál a fajvédő antiszemitiz
mus gondolatmenetével, alkalmid szol
gált arra, hogy mé,j a zsidóság ba
rátai is legalább grimászt csináljanak, 
ellenségéi pedig diadalmasan mutat
hassanak rá: „No lám . . . hát nincs 
igazunké. . . Most nem mi szakítjuk 
ki őket a magyar nemzet közösségé

ből, hanem ők maguk". Hát kell ez 
nekünk? És ilyen vezetőség kell ne
künk? Amely a saját sajtóját helye
sen irányítani sem tudja? Amely tűri 
és engedi, hogy lapja okvetetlenkedé- 
seivel állandóan ingerelje, még pedig 
ok nélkül, néni is a saját, hanem a 
zsidóság ellenfeleit, amely, hol Wolff 
Károlyt és táborát provokálja, „Va
kondok "-oknak, titulálja, őket, hol 
meg kínos feltűnést kelt olimpiai be
számolójával ? Hát pont erre és ezekre 
van nekünk szükségünk?

— Na es wird nicht so gefahrlich 
sein ?... De azért még mindig nem tu
dom, mit kellett volna . . .

•— Semmit se kellett volna .. . Ezt 
egészen őszintén mondom. Ha már 
nem tudtak beleilleszkedni a nagy 
nemzeti öröm zenekarába, szólista sze
repre kár volt vállalkozniok. Annál is 
inkább, mert akit eddig sem érdekelt, 
hogy melyük olimpikon, milyet! vallású, 
az az ő közléseik után sem fogja — 
akár a famíliával való hencegés for
májában történik. akár ájtatoskodó 
stilvirágokban — különösebb örömét 
lelni ennek tudásában. Akinek meg 
fontos volt tudni, hogy az olimpiko
nok között milyen a felekezeti arány
szám, az már jóelőre informálva volt 
erről és csak természetes, hogy nem 
örült az arányszám eltolódásának. 
Egyébként az ájtatos lelkű cikkíró csak 
önmagához maradt volna hű, ha az 
arányszámmal kapcsolatban most is 
mélységes hallgatásba merült volna, 
mintahogv egyszer már a múltban — 
a parlamentben — beszédes némasá
gával tüntetett az aránvszám és a nu
merus clausus — mellett. Pedig hát 
akkor . . . talán más visszhangja lett 
volna szavának. Mert' akkor lesték is 
a szavát. Most senki se leste . . .

Nyulacska siralma
— A ,,Schocken” — Almanach után. — 

Szegény kicsi nyúl vagyok én, egy kicsi nyult 
A földön minden rém és kin csak reám hull 
Osztályrészem mindenkitől hú és gyötrelem 
Pánatfiizértöl diszitve a helyem. 
Szegény kicsi nyúl vagyok és oly egyedül.

Jön a téli hó. zimankó, förgeteg 
Nekem mind jajt és hajt jelentenek.
Ü) iaj nekem, fájdalmam oly mély, 
Sehol sincs számomra kvártély.
Szegény kicsi nyúl vagyok és oly egyedül.

Ha állok, állok ott a hogyfokon 
A hösz vadász utánam oson.
Üldöz, hajszol a telken át, 
Reám uszítja a kutyát.
Szegény kicsi nyúl vagyok és oly egyedül.

Ha ily gyorsan már meg vagyok fogva 
Akkor jön a dús finom konyha.
Fölvagdossák ó a hasamat most 
Isznak rá bort, jó zamatost.
Szegény kicsi nyúl vagyok és oly egyedül.

Dr. SILBERFELD JAKAB
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Dr. Szegő községkerületi elnök a Heller-ügyről
Heller professzornak rágalmazói 

ellen indított perével, illetve az erről 
szóló közleményekkel kapcsolatban dr. 
Szegő Miklós székesfehérvári község
kerületi elnök úrtól a következő levelet 
kaptuk:

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Lekötelezne, ha lapjának legközelebbi 

számában levelemet publikálná, mert 
hiszen közérdek, hogy a felekezeti élet
ben történteket a zsidó közvélemény 
helyesen ítélje meg.

Engem a Heller professzor úr és 
Szabolcsi Lajos főszerkesztő úr kö
zött folyó sajtóperben való eljárásra 
senki meg nem kért. Ellenkezőleg, én 
voltam az, aki ennek a kínos ügynek 
elintézésében való közreműködésre a 
felekezeti élet több kiválóságát és kö
zöttük a budai hitközség egyik legkitű
nőbb tagját is felkértem. Az utóbbival 
együtt kerestem fef Heller professzor 
urat lakásán, hangsúlyoztam, hogy 
Szabolcsi főszerkesztő úrral nem volt 
alkalmam még beszélni. Nem tagadom, 
hogy egész felekezeti működésem ge-

„Huj, huj, hajrá!IP’
Nagy olimpiai versenyfutás a „hagyományhűség“ kék szallagjáért

A pesti zsidóság ..vezetői” új szen
vedélynek hódolnak és ebben specia
listákká is kezdik magukat kiképezni. 
Uj szenvedélyük: a választási harc. Még 
alig ült el a pesti hitközségi választási 
küzdelem, már is új kortes-zászlókkal 
vágtatnak végig Pest és Buda zsidó 
uccáin. Mint ahogy a régi nagy rene
szánsz -condottierek zsoldos csapataik
kal és hadi felszereléseikkel mindenkor 
készen állottak és csak lesték az alkal
mat. hogy jó pénzért valamelyik vitázó 
félhez szegődjenek a ..haza ügyének” 
védelmére: azonképen ők is készen ál
lanak választási korteshadaikkal és sze
relvényeikkel és csak az alkalomra 
várnak, hogy egy újahb választási har
cot végigverekedjenek. Rövid 1-2 hét 
alatt immár másodszor vonulnak fel. 
Először a készülő budai hitközségi vá
lasztásra sorakoztatták fel ..budai” ve
zércsapatukat. most pedig a pesti Chevra 
Kadisa választásai előtt állnak glédába 
és fújják meg harci harsonáikat. Zsidó 
választás? — ök ott vannak!

Hogy éppen a közeledő nagy ünnepek 
előtt dörgetik meg ágyúikat, — mikor 

rince a béke előmozdításán való fá
radozás volt és hogy nagyon lehangol, 
ha emögött a törekvésem mögött mel
lékszempontokat fedeznek fel.

Székesfehérvár, 1936. aug. 24.
Üdvözlettel:

Dr. Szegő Miklós.
Dr. Szegő elnök úr jóhiszeműségét 

és önzetlen erőkifejtését természetesen 
nem vonjuk kétségbe. Csak csodálko
zunk,hogyha a Heller-pör vádlottja fel
kért a béke közvetítésére olyanokat, 
akikről tudhatta, hogy nem tartoznak 
az ő feltétlen hívei és csodálói közé, 
akkor mért nem kérte ezt a szíves
séget épen olyanoktól, akiknek iránta 
való hajlandóságáról nem kellett két
ségben lennie.

Egyébként a mi feltevésünk — lo
gikus volt. A kiváló diplomaták — 
ha békítésre vállalkoznak — nem in
dulhatnak el a megbántottál^ hanem 
a megbántótói kell elindulniok. Szé
kesfehérvár kitűnő rasekolja pedig ed
dig jeles diplomata hírében állott...

pedig az ..ősi hagyományok” az egész 
vonalon csendet, békét, magábaszállást 
követelnek, — az nem okoz nekik skru- 
pnlust. fis hogy éppen a Chevra Kadisa 
körül csapnak harci zajt, amelyet pedig 
meg kellene kímélni a korteshadiárat 
durvaságaitól és amelyet semmi körül
mények között sem volna szabad a kor- 
tézia középpontjába állítani — mit bán
ják ök azt?! Mi nagyon sajnáljuk, hogy 
ez így történt, mert mi igazán szeretjük, 
igazán nagyrabecsiiljük és igazán érté
keljük a Chevra munkáját. Senki sem 
ismerheti el nálunk jobban azokat a 
páratlan érdemeket, amelyeket a kom- 
miin után romjaiban heverő Chevrának 
hallatlan lendülettel való újra- és újjá
építésével az akkori nagy elöljáróság 
szerzett magának. Akkoriban még Win- 
terberg Gyula. Adler Gyula, Kramcr

9NTERNÁTUS
LEÁNY-

TOVÚBBKÉPZŐ 

Miksa, Arányi Ignác s dr. Endrei Henrik 
irányították a Chevra tevékenységét és 
egész zsidó lelkűket belevíve az áldo
zatos munkába, valóban csodát művel
tek: a Chevra nagyobb, hatalmasabb 
és szebb lett, mint valaha is volt. Ebből 
a régi nagy kabinetből, a „kiválasztot- 
tak"-ból, — sajnos — ma már csak 
ketten állnak még-még az élen. Az 
utolsó 5-6 évben új emberek kerültek 
a Chevra vezetőségébe — több-keve
sebb rátermettséggel, de kétségtelenül 
telve ök is jószándékkal, akik buzgón 
igyekeznek is a régi nívót tartani.

Sajnos, azonban a Chevra körüli 
nagy csend, amely az egész másfél 
évszázadon át munkáját jellemezte, 
egyszerre megbomlott, még pedig be
lülről. Üj elöljárói közül egyik-másik 
nem értette meg és nem is értékelte 
kellően a Chevrának régi hagyományos 
magatartását, amellyel óvatosan tartóz
kodott minden pártmozgalomtól és ver
sengéstől. Az elnökhelyettesi állás be
töltése körül jelentkeztek először éle
sebben a differenciák. Az elöljáróság 
többsége a két Budán lakó fúziós elöl
járó egyikét jelölte, akiről mindenki 
tudja, hová tartozik, mert a chevrán 
kívül folyó és élessé vált felekezeti 
harcokban nem maradt semleges, ha
nem nyíltan színt vallott az erőszak 
pártja mellett és annak célkitűzéseiben 
angazsálta magát. Vele szemben az el
nökhelyettesi állást az elöljáróságnak 
egy másik szintén köztiszteletben álló 
tagja. Steiner Mór. az elnök után a leg
öregebb elöljáró, magának ambicionálta. 
Zászlót bontott, választási röpiratot 
adott ki és jelentős tömeg élén a pesti 
zsidó közélet néhány neves tényezője 
is melléje állott.

Mi azt óhajtottuk volna, hogy ez a 
harc üljön el és a Chevra körül le
gyen béke. De mindig vannak, akiknek 
nem kell a béke, akiknek minden vá
lasztási harc jó arra, hogy a maguk 
fegyvereivel élhessenek, hogy valaki
ket legyűrhessenek. Legyűrni — ez az 
ö magasabbrendű törekvésük. A pesti 
hitközségi választásokból ismert ..Hit
községi Párt”, amely úgy látszik — 
nagyon írígyli a másik párt jól megvá
lasztott nevét —• (..Hagycmányhű 
Párt”) s fáj neki. hogy a ..hagyomány 
hű” jelzőt előle lefoglalta, éles támadást 
intézett egy röpiratban és laoiaiban az 
új párt látható feie. Steiner Mór ellen. 
Igaz, hogy nem is most először, mert 
ez a mostani már az ellene való táma-

Dr. Frenkel Bernét ín’8' zsidó nevelőintéz'
VI., ARÉNA-UT 84. — TELEFON: 1-288
a városligeti villanegyedben minden iskolatípus ke
fiuk és leányoknak.
14 évesnél idősebbeknek, közművelődési és gyakori
tanfolyamok.
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dásoknak második felvonása. Az első 
még a hitközségi választások alkalmá
val pergett le, amikor már tudták róla, 
hogy a Chevra személyi kérdéseiben 
külön véleményt mer vallani, ö, a hit
község régi képviselőtestületének tagja, 
chevra-elöljáró és a Dohány-utcai 
teplomnalk is elöljárója, méltán 
igényelhette, hogy az új képvise
lőtestületbe is kandidálják. Meg is tet
ték és ö is lefizette a rá kirótt válasz
tási „járulékot”, 300 pengőt. Egy szép 
napon azonban visszaküldték neki a 
pénzt, a jelöltek listájából törölték és 
Steiner Mór nem lett a pesti hitközség 
képviselőtestületének tagja. S bár ak
kor a hitközség elnöke nagyon hangoz
tatta, hogy ez nem az ő akarata sze
rint tö.tént, most mégis aláírta a Stei- 
nert személyében élesen támadó válasz
tási röpiratot. amely főképen a „hagyo
mányhűség” miatt kezdi ki öt. Csodál
kozunk azon, (hogy a főaláírók éppen a 
hagyományhűséget bolygatják, amely
ből mindegyik más- és másképpen vizs
gázott le. Goldberger Leó — elismer
jük — joggal és méltán beszél hagyo
mányhűségről: ő nagy érdemeket szer
zett magának a legszebb és legdicsőbb 
hagyományok hűséges szolgálatával és 
megőrzésével a csodákat művelő ma
gyar ipari és kereskedelmi élet terén, a 
vallási értelemben vett hagyományhű
ség azonban kevésbé foglalkoztatta. S 
a másik? Talán a szombati utazások
kal. a nyílt helyen való szombati szi
varozással s a péntekesti káityacsaták- 
kal szerzett magának jogcímet a ..ha
gyományhűségért” való kiállásra?

Kár, kár, kár... bizony nagy kár 
a Chevra nyugalmát, békés csendes 
munkáját feláldozni a pesti zsidóság 
hadvezéreinek narci kedvéért és ezzel a 
Chev'át kiszolgáltatn’ az ő kényiik- 
r.ek-kedvüknek. Hogy fogiáí majd verni 
a mellüket, hogy ők mérették meg a 
Chevra mai vezetőségét! S hegy fog
iák majd vájjon ennek a számláját pre
zentálni?... Nem szeretjük, hogy ez a 
szellem, az ő szellemük: a hatalmas
kodás, a kényuraskodás szelleme to
lakszik a Chevra felé. Mert talán le
het. se! mi igen jól el tudjuk képzelni, 
hogy a Chevra vezetésében ma már új 
elgondolásokra is van szükség. De vi
szont mi hisszük és tudjuk azt is, hogy 
ezeket éppen az ő szellemük kirekesz- 
‘f sével lehet és szabad megcsinálni- és 
hogy belülről, a Chevra mai belső < fői
nek mozgósításával keil és lehet azokat 
megvalósítani. Ha ebben csalódnánk, 
mi leszünk a legelsők és a leghango
sabbak. ak'k a Chevra megújhodását 
követelni fogjuk. De amíg megvan a 
reményünk és bizalmunk a Chevra mai 
erőinek szabad kibentakozásában és a 
Chevra független: égében, addig csendet 

és békét követelünk számára.
A harcmodorra különben nagyon 

jellemző a .Legyező” magatartása, 
amely úgy látszik, most a Chevrát 
akarja legyezgetésével kísértésbe hozni. 
Az aug. iO-iki számában megjelent ma- 
rólugos kirohanásai közderiiltséget kel
tettek. Először, mert, hogy éppen ő 
hány forga tja fel a „hagyományhűséget” 
és éktelen lármát csapva követel csen
det, másodszor, hogy ö mondja Steiner 
Mórra, hogy régóta jár álarcban kö
zöttünk, holott... hogy is van az a 
mese a bagolyról, amely a verébnek 
mondja, begy nagyfejű? (Lásd Heller 
professzor megrágalmazását). Harmad

ílkik nem akarnak tanulni
Epizódok a mai német zsidóság életéből

A korzó napsütésében sétálgatunk ba
rátunkkal, az itt időző emigráns német 
újságíróval. Körülöttünk a Szent István- 
nap idegenforgalma hullámzik. A német 
nézi az idegenek tömegét. Három idegen 
jön velünk szemben. Rövid nadrágos, 
lérdharisnyás férfiak és lódenrnhás nő. 
Németek. Olyan harsogva beszélgetnek, 
hogy mindenki utánuk fordul. Az újságíró 
megáll és tűnődve néz egy percig utánuk.

— Irígylésreméltó emberek — jegyzi 
meg sóhajtva. Esküszöm rá, hogy zsidók 
és látja, itt vannak Pesten úgy, hogy 
utána hazamehetnek. És valószínűleg ott
hon is ilyen hangosak, mint itt. Ez is az 
a fajta, amelyik miatt ma is oly sokat kell 
szenvednie az ottani zsidóságnak.

Kérdően nézünk rá.
— Mielőtt elhagytam Németországot — 

magyarázza meg előbbi kijelentését egy 
német kisvárosban jártam. A pályaudva
ron hirtelen három alak jött velem szem
ben. Apa, anya, fiú. Elől ment az apa és a 
fiú. Ugyanígy voltak felöltözve, tirolinad- 
rág, térdharisnya, zergetollas kalap. Az apa 
szájában vastag szivar, a fiúéban rövid, 
angol pipa, az anya szintén lódenben, ha
talmas brilliáns fülbevalókkal. Mögöttük 
két vasúti hordár vitte nyögve súlyuk alatt 
hatalmas poggyászaikat. Igv vonultak vé
gig a perronon. Mellettük a pályaudvar 
szerényebb igényű közönsége. Mindenki 
maga vitte kofferját. Látta volna, hogy 
ezek micsoda szemekkel néztek utánuk és 
milyen megjegyzésekkel kísérték a feltűnő 
felvonulást. Élő propagandaanyag voltak...

•
— A német zsidó művészek — mon

dotta barátunk egy másik alkalommal — 
az u. n. Kullurbundokban helyezkedtek el. 
Ezek rendezik a hangversenyeket, szinielő*  
adásokat, kizárólag zsidó művészekkel és 
kizárólag zsidó közönség számára. Arjának 
tilos ezeken az előadásokon jelen lenni. 
Csakhogy a korábbi Németország nagy 

szor pedig azon mulat mindenki, hogy 
beszel hálátlanságról? Mi jól emlék

szünk még a dithirambokra, amelye
ke: a „Legyező” Steiner Mórról kor- 
mányfőtanácsossá való kinevezésekor 
zengett. Akkor bizonyára meggyőződött 
róla hogy igenis hálás természet és ezt 
kénytelen is volt elismerni a nagy „Le
gyező”, aki pedig a hálát 10 pengőtől 
10.000 pengőig terjedő skálán tudja csak 
lemérni. Egyébként miért tartozik há
lával az, akit érdemeiért munkára hív
nak meg, ha ő azt vállalja és teljesíti? 
Talán — kézcsókra járuljon...?

Ugyan, ugyan!... „Megállni, urak, 
megállni!”...

művészei, a zsidók természetesen, akik ott 
hon maradlak ezekben a színházakban ját
szanak és így az előadások igen magas 
nivójuak. Nos, ezek az előadások tele van
nak S. A. és S. S. emberekkel. Nem. mint 
közönség, hanem, mint ellenőrző közegek. 
Valóságos versengés folyik közöltük, hogy 
kit küldjenek ki „ellenőrizi". Mert jó elő
adást mindegyikük szívesen látogat. És 
pláne még pénzbe sem kerül.

•
A sok tragikus eset mellett akadnak 

humoros is. Az uccában, ahol én laktam, 
volt egy kis zsidó boltos. Sok vevője volt, 
keresztények, zsidók vegyesen. Mindenki 
szerelte a szerény, udvarias, jóindulatú 
embert. Amikor az új rezsim egyre súlyo
sabban nehezedett reá is. persze a keresz
tény vevők elmaradtak. Nem akarták ma
gukat kitenni kellemetlenségeknek. Leg
alább is nyíltan nem vásárollak nála. De 
ha a konkurrens boltban összetalálkoztak, 
azért meg-megkérdezgették egymást:

— Vásárol még X-nél ?
— Ugyan hangzott az indignálódoll 

válasz — egy zsidónál! . . .
— Szegény — gondolta a jóérzésű vevő 

ilyenkor — senki nem vásárol nála, akár 
éhen is halhat. És arra a szőke kis an
gyalra gondolt, aki olyan édesen tudta 
megköszönni a vevő néninek és bácsinak, 
ha apuka üzletében az ő részére is vásá
rolt pár deka csokoládébonbont aján
dékba. Másnap pedig titokban leküldték a 
mindenessel egy cédulát és felküldettek 
valami szükséges apróságot. Éljen szegény 
ö is. csak mások meg ne tudják ...

De mert valamennyi vevője így gondol" 
kozott, szegény ördög aránylag rövid idő 
alatt megszedte magát, hogy kapitalista út
levéllel kivándorolhatott Palesztinába. Most 
olt van csemegekereskedése. De nem is 
bizonyult hálátlannak. Az egyik segéde egy 
Németországból kivándorolt keresztény 
fiatalember, egyik vevőjének fia . ..



9
ZSIDÓ ÉLET

Élők és halottak, zsidók és 
kitértek, budaiak és pestiek, 
választók és nemválasztók

listájával ajánlják a budai hitközségi 
választáson a pesti fúziós programmot

Mit ígérnek Budának?
Ebben az évben jár le a budai hit

község iképviselötestületén'e'k ötéves 
mandátuma. A jelenlegi képviselőtestü
let túlnyomó többségét alkotó „Budai 
Hitközség Autonómiáját védő Párt”, 
amelyhez az utóbbi hetekben a lágy
mányosi hittestvérek színe-java is fenn
tartás nélkül csatlakozott Schwarcz 
Samu körzeti elnökkel élén, megtörhe
tetlen ereje tudatában nyugodtan tekint 
a választások eredménye elé. Annál ide
gesebb és izgatottabb a fúziósok és 
gazdasági együttműködők töredékeiből 
alakult új párt: „Budapesti Hitközségek 
Együttműködésének Pártja”, amely a le
gendás hírű választási alap ellenére sem 
remélhet győzelmet és mindössze abban 
bizakodik, ihogy a Budán érvényben levő 
aránylagos választás alapján vezérei és 
alvezérei bekerülnek a képviselőtestü
letbe.

A fúziós programm népszerűtlenségét 
maguk is érzik már, mert propaganda
irataikban óvatosan kerülik a régi han
gos fúziós jelszót, ehelyett mézes mad
zaggal átkötve szállítják házhoz a „bé
kés együttműködés” utópisztikus leírá
sát. Hát hiszen a budai autonómia-párt 
rs azt akarja, hogy béke legyen, hagyja 
Pest Budát békében. Ha pedig az új 
párt is komolyan .akarja a békés együtt
működést: mi szükség akkor a párt
harcra? Minek hirdetik uton-útfélen, 
hogy a statutum-terveZet jóváhagyása 
után úgyis vége Budának?!

Békeszándékaik őszinteségét jelleg
zetesen illusztrálja a következő eset is: 
Vagy két héttel ezelőtt megjelent a 
budai hitközség elnökénél egy Budán 
lakó ügyvéd hittestvérünk és felvetette 
a gondolatot, hogy békét közvetítene 
a pesti és budai hitközség között: tudni 
szeretné tehát, hogy mik a kardinális 
ütközőpontok és hogy van-e lehetőség 
azok letompítására? Az elnök felvilágo
sításai láthatóan megelégedéssel töltöt
ték el s azon reményét fejezte ki, hogy 
a pesti hitközség elnökségéhez vezető 
nexusai segítségével sikerülnie fog a bé
két megteremtenie. Múlt kedden aztán 
a pesti hitközség elnöke — kétségkívül 
az Országos Iroda elnökének kötelező 
pártatlanságától vezettetve — tanács
kozásra hívta a pesti és budai hitköz
ségek több fúziós érzelmű tagját. Az 
értekezleten maga a pártatlan irodai el
nök elnökölt. Tárgy: készülődés a budai 
hitközségi választási harcra s a fel
szólalók sorában többek között a fent- 

említett budai békegalamb is tüzelt a 
jelenlegi budai hitközségi rezsim ellen...

Egyébként az első ellenzéki körlevél 
a budai hitközség minden egyes tagját 
„szeretettel” értesítette arról, hogy a 
párt „az intézőbizottság tagjává óhajtja 
megválasztani.” (Ajánlanánk az új párt
nak a következő címet: „Budapesti Hit
községek Intézőbizottsági Tagjainak 
Pártja”). Erre a megtiszteltetésre azon
ban a budai ihittestvérek nem igen re
agáltak, mire az „együttműködök" ki
rukkoltak a nagy ágyúval: lepedőnagy
ságú nyomtatvánnyal árasztották el 
Budát, amelyen 1041. mondd: egyezer- 
ésnegyvenegy aláírás ajánlja az együtt
működők pártjának programmját a t. c. 
budai hitközségi választóik figyelmébe.

1041 aláírás... Az olvasó beleszédül 
a Síp utcától a Torbágyi útig húzódó 
névsor olvasásába. De aztán, hogy kissé 
magáhoztér, újból elölről kezdi a nevek 
kibetűzé'sét, megáll az egyik névnél és 
álmélkodva mondja: „Hát ez feltámadt?” 
Vagy húsz névnél bosszankodva jegyzi 
meg: „Hiszen ezek kitértek!” A névsor 
türelmes végigelcmzése után aztán kény
telen konstatálni, hogy az együttműkö
dés pártja ezúttal felülmúlta önmagát. 
Feltámasztotta ia halottakat, fuzionált a 
kikeresztelkedettekkel. vendégszerep
lésre hívta meg a Pesti Izr. Hitközség 
számos előkelőségét, bekebelezett és 
majdan bekebelezendő tagjait, azonkívül 
igazi demokratikus gesztussal beleszó
lást engedett a budai hitközség válasz
tásába igen számos olyan budai hit
testvérünknek is, akik rendezetlen adó
viszonyaiknál fogva aligha szerepelnek 
a budai hitközségi választói névjegy
zékben.

íEgész névoszlopot állítottunk össze 
ez utóbbiakból és méltatlankodva rekla
máltuk választói jogúkat a budai hit

A Budai Izraelita Hitközség*  
szertartási szakosztálya értesíti hittestvéreit, hogy 
a három állandó templomon kívül (II., Ontőház-u 5-6., XI., 
Lenke-út és Zsombolya-út sarok és III., Zsigmond-u 49.) 
a Budai Chévra Üdülőházában (II., Zugligeti út 19). a Budai 
Vigadóban (Corvin tér) a Budagyöngye-vendéglöben (I., Buda- 
keszi-út 11), Nemzeti Park Vendéglőben (Vadorzó-út 1), állít 
fel pótimaházakat, mely pótimaházak jegyeit aug 30-től áru
sítja a budai izr. hitközség pénztára (II., Fö-u. 12) a hivatalos 
órák alatt. A keleníöld-lágvmányosi templom jegyei a 
XI., Verpeléti-út 4-6 sz. alatti imaház helyiségében adat
nak ki a hivatalos órák alatt. A svábhegyi hívők részére a Szegő
féle villában tartatnak istentiszteletek a főünnepek alatt.

község szigorú pénzügyi elöljárójától, 
aki gyilkos humorral jegyezte meg:

— Nincs az a végrehajtó, aki ezeket 
a testvéreinket kapacitálni tudná, hogy 
fizessenek legalább évenkint 1 fillér 
hitközségi adót!

De láttunk bőven olyan aláírásokat 
is, amelyek viselőiről tudták, hogy lel
kes hívei a budai autonómiának. Hogy 
kerültek ezek az együttműködő listára? 
Némi fényt vet erre a rejtélyre az auto
nómia-párt elnökének felvilágosítása:

— Eddig kétszáznál többen tiltakoz
tak nálam írásban nevüknek az együtt
működők listáján való felhasználása el
len, köztük igen előkelő pozíciójú hit
testvérek. Kívánatra készséggel szolgá
lok bizonyítékokkal is...

Budán úgy vélik, hogy a sok név 
onnan van, hogy a listán a két év előtt 
a szomorú emlékú demonstrációs nagy
gyűlésre fizetéses ügynökök által be
jelentett neveket használták fel sajná
latos „elnézés” folytán. Viszont sajná
lattal nélkülözzük a listán a két év 
előtt szerepelt kis Pollák Lajika nevét. 
Persze azóta megnőtt, már negyedik 
életévébe lépett, megkomolyodott és 
visszavonult a közszerepléstől...

Egyébként a „Budapesti Hitközségek 
Együttműködésének Pártja” nem rejti 
véka alá terveit és a körlevél homlokán 
elmondja: mi mindent adna Pest a bu
dai zsidóságnak, ha vele egyesülne. 
Először is adná: ,.a nagyszerű példa tel
jesítését. mely a főváros össziefogását 
gyakorlatilag megvalósítja.” Hát mielőtt 
ezt adná, jó volna, ha előbb ennek a 
mondatnak legalább egy fikarcnyi értel
met adna. Másodszor Ígéri, hogy a bu
dai zsidóság igénybe veheti a pesti hit
község „kórházait, gimnáziumait, isko
láit (a gimnáziumok nem iskolák?), ösz- 
szes kultúrális és karitatív intézmé
nyeit.” Már látjuk, hogy rohannak a 
budai zsidók gyermekeik a Várból, 
vagy ,a Lágymányosról beíratni az abo- 
nyi utcai vagy a Bethlen téri stb. is
kolákba, reggel és délben csekély más
félórás túrára. Harmadszor lehetővé 
akarják tenni, hogy a budai zsidóság 
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maga építhesse ki a vallásos, kultúrális 
és szociális intézményeit és hogy a 
Délivasút vidéke templomhoz jusson. 
Buda pedig zsidó középiskolához és 
újabb elemi iskolákhoz. Hát ez aztán 
hihető. Mert mi sem természetesebb, 
mint az. hogy az a Pest, amelynek sok 
volt már a zsidó iskola és megszünte
tett két polgári iskolát és most lefa
ragni igyekszik a középiskoláinak paral
lel-osztályait. a jövőben a saját pénzé
ből fog Budának iskolákat és templo
mot építeni. A saját pénzéből. — mert 
10 évig senki budai zsidónak az adóiát 
nem akarnák felemelni, sőt, ha lehet, 
inkább csökkenteni akarnák. Hát iga
zán nagyon, nagyon hihető. Csak meg kell 
egy kicsit nézni a Síp-utcai adókezelést. 
Aztán: Ígérik a kiadások csökkentését, 
de a hitközségi alkalmazottak fizetésé
hez nem akarnák hozzányúlni. Milyen

SPECTATOTR
NOTESZÁBÓL

Ön svi 1 ko s lett, egy orvos 
Egy zsidó orvos. Még pedig azért, 

mert nem tudta a családját eltartani. 
Megmentették ugyan kollegái — a mé
reghaláltól. de meg tudják-e menteni az 
éhenhalástól ? Az apósa — testben — 
lélekben megtörve az esettől — elment a 
sip-uccai kancelláriára és ment föl... 
föl ... egészen a harmadik emeletre. Ott 
bekopogtatott egy nagyúrhoz és elsírta a 
maga keserves tragédiáját:

— Kérem... a vöm .. a lányom ... 
az unokám .. . Azt mondják, hogy mos
tanában 36 állást fognak betölteni a zsi
dó kórházakban Az Istenért, egyet, csak 
egyet, vagy akár csak egy felet adjanak 
a halálból visszahozott vömnek ...

Hogy mit kapott feleletül ?
Azt. hogy lesznek állások. de csak 

novemberben és hogy egyébként az 
egész ügy a nagyurat — nem érdekli.

•

Egy főszolgabíró 
rágalmazás! pere

A volt salgótarjáni főszolgabíró rá- 
galmazási pert volt kénytelen indítani 
egy legszélsőbb jobboldali lap ellen. Az 
ügyész a por lényegét a következőkép
pen foglalta össze:

— Igen szomorú dolog egy ilyen per 
a mai világban. Megáll az ember esze, 
hogy a XX. században ilyen felekezeti 
kérdéseket hoznak a bíróság elé. Ha le
egyszerűsítjük a perkomplexumot, úgy 
végeredményben a vádlottak nem állí
tottak semmi mást a sértettről, mint azt. 
hogy nem volt jó hazafi, mert nem ül
dözte főszolgabírói működésében a zsi
dókat. Hogy ő zsidószármazású-e vagy 

szépeket mesélnek? Végül biztosítják a 
budai zsidóságnak a már meglévő de
mokratikus választási rendszerét.

Azt halljuk, hogy e körlevélre hal
latlan pánik tört ki a pesti zsidóság 
körében. Rájöttek, hogy ők a Síp-utcá
nak csak mostoha gyermekei és a kan
cellária a budai zsidóságot vállalja most 
édes gyermekéül. Ennek adja mindenét, 
ami eddig csak a pesti zsidóságé volt 
egyedül, sőt még a jövőben is kizáró
lag csak Budának akar új iskolákat és 
templomokat építeni, anélkül, hogy biz
tosítaná azokat pl. a pesti XIV. kerületi 
zsidóság is igénybe veheti. Állítólag 
azok a pestiek, akik két év előtt a Bu
dai Vigadóban rendeztek fúziós de
monstrációs nagygyűlésen a távolmaradt 
budaiak — helyett ..demonstráltak”, 
most maguk készülnek demonstrálni a 
bőkezűen ontott pesti ígéretek ellen ... 

nem az végeredményben teljesen kö
zömbös. Utóvégre nem lehet senkit sem 
bántani azért, mert ősei között voltak 
zsidók.

Nagyon érdekes dolgokat mondott az 
ügyész úr. Eszünkbe jut róla az egyszeri 
félénk zsidó sopánkodása:

— Jó, jó ... de tudja-e azt a kutya ?
*

A Adók
Peslmegye legutóbbi kisgvűlésén a 

törvényhatóság egyik tekintélyes tagja. 
Kégl János, erős szavakkal ostorozta a 
felekezetek adókivetését, amelyek kímé
letlenül, ridegen és igen gyakran minden 
szociális érzés nélkül állapíttatnak meg. 
- de majdnem mindig a vezetők kénve- 
kedve szerint. Felekezetűnk nevében e 
szigorú szavaktól mi is találva éreztük 
magunkat. A felszólaló talán a pesti zsi
dó hitközségi adózási viszonyokat is is
meri? — kérdeztük magunkban. F.s talán 
ismeri a jövőre vonatkozó terveket, az 
új statútumoknak még a mai rendszer
nél is lehetetlenebb intézkedéseit? Ha 
nem ismerte, kár volt a beszéddel sietni, 
mert dörgedelemre akkor lesz csak iga
zán ok, ha azokat megismeri. Ha meg 
ismerte. — akkor megállapíthatjuk, hogy 
Kégl János nagyon finom úriember, — 
igen finoman és választékos enyheséggel 
tudja magát kifejezni.

*

Napy a baja — Bajának
Megvolt hát a nagy ítélkező közgyű

lés és a bajai hitközség közgyűlésének 
többsége úgy határozott, hogy rabbiját 
állásától elmozdítja. Döntésre az ügyel 
a VI. községkerületi bíróság elé terjeszti. 
A kérdés körül vita kerekedett, mert egy 
kiváló jogászunk a világi bíróság elé sze
rette volna vinni az ügyet a felekezeti 
bíróság helyett. Mi is. De a keltőnk áb

láspontja között mégis lényeges különb- a fejfa nem kell, — az csak zsidó lehel.

ség van. Mi úgy tudjuk, hogy a kitűnő 
jogász csak ebben az esetben nem látja 
szívesen a községkerületi bíróság szere
pét az ügyben, egyébként az iránt a fe- 
lekezetpolitikai rendszer iránt, amely a 
községkerületi bíróságot is a maga ké
pére teremtette és tagjainak megválasz
tásánál is a pártérdekeket engedte érvé
nyesülni, — teljes bizalommal viseltetik. 
Mi ellenben éppen tudva a politikai ta
lajt és a politikai gyökérszálakat is
merve, — nem bízunk azokban, akik ha- 
? halmi pozíciójuknál fogva influálhatják 
a bíróságot, tehát nem bízhatunk a köz
ségkerületi bírósagok függetlenségében 
sem.

Ez pedig már nemcsak Bajának baj, 
hanem baja az egész magyar zsidóság
nak. *
Maga nem is tudta, 
hogy Kolumbusz is 
ma.jdnpm zsidó volt?

Pedig igaz. Meg is olvashatja a dol
got az egyik felekezeti lapban. Csak hát 
nem sikerült egészen a dolog és a kró
nikák is úgy említik, hogy „Columbus 
Kristóf sokak szeiint maga is zsidó, 
vagy legalább is zsidó származású volt". 
(Egy hang a mélységből: „Defrád .. “)

De azért ez nem baj! Hát ő szegény 
nem lehetett zsidó! Ellenben: „az első 
európai1, aki Cubából Amerika földjére 
lépett zsidó volt". Ugy-e, ez már valami!

Hát igen, amikor ezt elolvastam, 
szörnyen elszégyeltem magam. Persze, 
mindegyik felekezeti lap tud valami hal
latlanul nagy dolgot produkálni. csak 
éppen én nem! Az egyik fölröpít egy 
zsidót az óceán fölé, a másik pont ebben 
a pillanatban kapja rajta az első euró
báit, aki Amerika földjére lépett, hogy 
titokban zsidónak tetszik lenni és így 
tovább... Hát mi lesz már? Mikor lö
vünk már mi ki azza1 a rejtegetett nagy 
slágerrel ?! . ..

Pedig elárulhatom nekünk is van 
ám valamink a tarsolyunkban. Robbanó 
szenzáció lesz, ha kijövünk vele. . Mi 
nemcsak azt tudjuk valószínűsíteni, 
hogy Kolumbus zsidó volt, hanem azt is, 
hogy rasekol volt ... I. i. az ö szakmája 
is a tojás volt.

*
„Végrendelet."

A Kolumbuszról szóló nagy fölfede
zés tőszomszédságában egy poéma je
lent meg ..Végrendelet" címen. Ha a 
szerző nevét a Zsidó Lexikonban megke
ressük. csillagot találunk mellette, ami 
tudvalevőleg azt jelzi, hogy az illető 
volt, de már nem zsidó. A szerkesztő, 
úgy látszik, nem hiszi el neki, hogy volt. 
0 bizonyára megesküszik rá. hogy ma 
is az. Bizonyíték? Ott van. ő maga 
mondja a versében, hogy ..fejfa, virág, 
zene nem kell" neki. Már pedig, akinek



11 -----  -------- ZSIDÓ ÉLET

Ki írja a „Spectator“-t?
Vitéz László a vurstliban szokott hös- 

ködni. Volt idő, amikor már-már úgy 
volt, hogy bedugják egy ecetgyárba, de 
aztán egyszerre kedvet kapott és fellé
pett vendégszereplésre a felekezeti saj
tóban. Könnyű neki! Kidugják a füg
göny elé és onnan, a függöny mögül 
ráncigálják zsinóron. Még beszélnek is 
helyette. Külön e célra szerződtetlek va
lakit, aki a függöny mögött gondolkoz
zék helyette.

Derék Vitéz László a „Zsidó Ujság“- 
ban is sokszor megneveltetett bennün
ket. Roppant kedveseket mondott. De 
komolyabban nem igen vettük, már 
csak azért sem, amit annak idején a 
„Szombat**  állapított meg róla és amiért 
— mint a következmények mutatták — 
meg sem igen haragudott.

Inkább csak azért szemezzük ki eze
ket a mai sorokat is a noteszünkből, 
hogy kielégítsük a függöny mögötti sok
oldalú férfiú kíváncsiságát. No nem 
arra az enni valóan bájos kérdésére gon
dolunk. hogy: ki írta a Sussmann-cik- 
ket ? Azóta már bizonyára megtudta ő 
is, hogy azt a cikket a rabbi úr szemé
lyesen diktálta tollba és küldötte el uno- 
kaőccsével a ..Zsidó Élet**  c. „nem ortli. 
lap“-nak. Nem, oh dehogy... Nem erre 
a magas etikára valló .,bócher-slikli“-re 
célozunk, hanem arra a másikra, amikor 
a függöny mögötti férfiú „Spectator**  
személye iránt érdeklődött. „Ki ő és 
merre van hazája ?“ — kérdezte és
nyomban hozzátette, hogy hiába titkol
juk: ..mindenki tudja.“ Nos hál, hogy 
ne csak „mindenki**,  hanem más is 
tudja, ezennel felvilágosítjuk, hogy — 
egészen rosszul tudja. A „Spectator**  
nálunk rovatot jelent és a rovatot — a 
kapcsolt „nolesz“-részekkel együtt, — 
felváltva kelten írják: a szerkesztő és 
egyik munkatársa. Ha éppen tudni 
óhajtja, hogy ki írta azokat a bizonyos 
legnagyobb bajokat okozott bajai note
szeket, hál megmondjuk . nem kell 
nagyon törnie a fejét: az írta, akinek a 
neve lapunk élén is olvasható. Hogy ezt 
megtudhassa, ugyan kár volt családi jel
legű vonatkozások zavarosában — ha
lásznia . . .

Egy függöny mögötti jelenetet már 
ismerünk a Hamletból. A szerencsét
len dán királyfinak anyjával való nagy 
jeleneiében olt rejtőzik a függöny mö
gött a jó öreg, hegyes Mefisztó-szakállas 
Poí-onius. Valahogyan akaratlanul el
árulja magát. ..Hahó! patkány!**  — ki
állja rá Hamlet. Gyors mozdulattal kar
dot ránt és a függöny mögé döf. Talál.. 
I'gv zuhanás, a függöny félrecsúszik és 
láthatóvá lesz a — hegyes szakáll .. . 
Osz-posz ...

HÍREK

Szept. 5, szombat —Elül 18 (hetiszakasz: 
Ki szövő, haftóra: Kumi ajri, Ezs. 60 f. 
1—22 v., 3—4 Perek, szombat kimen: 7.05),
— szept. 6, vasárnap — Elül 19, — szept.
7. hétfő — Elül 20, — szept. 8. kedd — 
Elül 21, — szept. 9, szerda — Elül 22, — 
szept. 10. csütörtök — Elül 23, — szept. 
11, péntek — Elül 24 (szombat bejöv: 6.06), 
szept. 12, szombat — Elül 25 (Hetiszakasz.*  
Nicovim — Vajélech, haftora: Szajsz ószisz, 
Jezs. 61 f. 10—63 f. 9. v., 5—6 Perek, 
szombat kimen: 6 51), — szept. 13, vasár
nap — Elül 26 (Szölichosz 1 n.). — szept. 
14, hétfő — Elül 27 (Szölichosz 2. n ), — 
szept. 15. kedd —Elül 28 (Szölichosz 3. n.J,
— szept. 16, szerda — Elül 29 (Zöchor 
börisz, eruv távsilin).

— Budavár visszavétele. Budavár 
visszavételének, a török rabigába gör
nyedt Magyarország felszabadulásának 
250 éves fordulóján az összes felekeze
tek templomaiban hálaadó istentisztele
teken emlékeztek a nagy magyar dá
tumról. Természetesen a magyar zsi
dók is — az esemény jelentőségéhez mél
tóan — kivették részüket az ünneplés
ből. Szept. 2-án a pesti hitközség Hősök 
Templomában dr. Groszmann Zsigmond 
rabbi, a budai hitközség Öntöház utcai 
főtemplomában dr. Kiss Arnold vezető
főrabbi. a budapesti nrthodox hitközség 
Kazinczy utcai templomában Steiff Jo- 
nathán rabbi idézték fel az ünneplő kö
zönség előtt a nagy idők emlékét. A 
Hősök Templomában Ábrahámsohn Manó 
az Öntőház utcai templomban Sirota 
Sándor, a Kazinczy utcai főtemplom
ban Princz főkántorok hálaadó zsolozs
mákat adtak elő. Az ünnepi istentiszte
leteken a kormányhatóságok is képvi
seltetek magukat.

— Esküvő. Dr. Binéter Béla ügyvéd 
aug. 16-án vezette oltárhoz a budai izr. 
hitközség Öntőház utcai főtemplomában 
Diósi Jenő liitk. főtitkár és neie Aranka 
leányát. A népszerű főtitkár családi 
öröme alkalmából szinültig megtöltötték 
a hívek a templomot. Sirota Sándor 
főkántor művészi éneke után az új párt 
dr. Kiss Arnold vezető-főrabbi áldotta 
meg. akinek dr. Benoscliofszky Imre 
főrabbi és dr. Vidor Pál rabbi segédkez
tek az esketési funkciók végzésében. 
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Az esküvő után gratuláció volt a Budai 
Vigadóban, ahol a főváros zsidó társa
dalmi életének színe-java fejezte ki jó
kívánságait a közszeretet övezte öröm
apának. A budai hitközség és a zsidó 
intézmények vezetői testületileg jelen
tek meg, élükön dr. Kriszháber Adolf 
liitk. elnökkel és Biró Géza min. tan., 
chevra-elnökkel és megkapó tanúságát 
szolgáltatták Diósi Jenővel való meleg 
együttérzésüknek.

— Az újpesti zsinagóga félszázados 
jubileuma. Az újpesti hitközség szept. 
6-án, vasárnap délután 5 órakor ünne
pélyes istentisztelet keretében üli meg 
zsinagógája felépülésének 50-ik évfor
dulóját. Uj Tórát is avatnak a jubileum 
emlékére, a hitközség vezetői reggel 
felkeresik a templomalapítóknak sírjait 
az újpesti temetőben és délután 3 óra
kor a templomudvarban megvendégelik 
a hittestvéreket.

— A lágymányosi új templom fel
avatása. A budai izr. hitközségnek a 
Lenke-út és Zsombolya-út sarkán fel
épített díszes új templomának felava
tása szeptember hó 13-án, vasárnap dél
előtt 11 órakor fog megtörténni, ünne
pélyes külsőségek között. Az avató ün
nepre a hitközség és a lágymányosi 
körzet vezetősége ezúton is szeretettel 
hívja meg az érdeklődő hittestvéreket.

— A „Mikéfe" új temploma. A Ma
gyar Izr. Kézmű- és Földművelési Egye
sület XIV. Hermina út 35d. sz. a. új 
otthonával kapcsolatos templomban a 
templomülések bérlése megkezdődött. — 
Tekintettel a templom nagyszerű elhe- 
lyezé’Sére és az ülések árának méltányos 
megállapítására, általános érdeklődés 
mutatkozik az új imaház iránt.

— A körmendi izr. templom aug. 
14-én. a péntekesti istentisztelet alkal
mával Weiczen Jenő, a budapesti Rabbi
szeminárium III. éves növendéke tar
tott hitszónoklatot. A ..Reé” hetisza
kaszból kiindulva szárnyaló beszédével 
a csaknem színültig megtelt templom 
közönségét magával ragadta. A kitéré
sekről szólva kifejtette, hogy miként 
kell és lehetséges a kitérések ellen vé
dekezni. Az istentisztelet befejezése 
után a hitszónak jelenvolt szüleit meleg 
ünneplésben részesítették.

— Házasság. Dr. Gáspár Ervin aug. 
30-án délben vezette oltárhoz a Hősök 
Teplomában Bleier Ármin, a fővárosi 
zsidó felekezeti élet régi érdemes tagja 
és neje Annié leányát.
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— Barmiévá. A budai hitk. Zsigmond 
utcai templomában aug. 15-én tartott 
szombati muszaf-istentisztelet keretében 
a templomot zsúfolásig megtöltött hívek 
jelenlétében avatta fel a zsidó élet kö
zösségébe dr. Vidor Pál rabbi dr. Cso- 
bádi Samunak, a budai hitközség köz
tisztelt alelnökének 13 éves Péter fiát, 
aki a gyászhetekben hagyományos dal
lammal recitálta a haftórát. Dr. Csobádi 
Samut családi öröme alkalmából a temp
lomban ietenvoltak. élükön dr. Kriszihá- 
ber Adolf hitk. elnökkel és Biró Géza 
chevra-elnökkel szeretettel üdvözölték 
és a barmicva ifjút a rokonok, ismerő
sök s az érdemes apa tisztelői valóság
gal 'elhalmozták ajándékaikkal.

— Hymen. Mandel Sámuel pesti kör
zeti rabbi és neje szeretettel hívják 
meg hittestvéreiket Erzsébet leányuk
nak dr. Spitzer Sándor orvossal szept. 
6-án délután 3 órakor az Aréna út 55. 
sz. a. körzeti templomban tartandó es
küvőjére. (Gratuláció: Bpest. V., Cséky 
utca 14. I. 2.)

— Ezüstiakodalom. Franki József és 
neje, szül. Bermann Aranka szeptember 
hó 10-én ünnepük házasságuk 25. év
fordulóját. Franki József hosszú éveken 
át a Pesti Izr. hitközség férfiszabó 
adókivető bizottságának alelnöke volt 
és a zsidó élet minden megnyilvánulásá
ban kivette részét.

— A közeledő föünnepek alkalmából 
a ..Zsidó Élet” olvasóit tisztelettel kér
jük: méltassák figyelmükre a.- Budai 
Menházegyesületnek lapunk mai szá
mában közzétett figyelmeztetését. Eh
hez hozzáfűzhetjük, hogy a Memházban 
van még 2—3 üres hely és havi 100 
pengő fizetése ellenében oly öreg urak 
is elhelyezhetők, akik az alapszabályok 
szerint ingyenes befogadásra nem szá
míthatnak.

— Uj intézmény szolgálja szeptem
bertől a zsidó leányneve/ést. Minél sú
lyosabb válságokon megy keresztül a 
világ zsidósága, annál inkább előtérbe 
kerül a kérdés, hogyan acélozhatnánk 
meg ifjúságunk lelkét, hogy Teremtő
jébe vetett rendületlen bizalommal, a 
zsidó múlt értékeinek ismeretéből és 
szeretetéböl származó öntudattal álljon 
szembe e válságos idők küzdelmeivel 
és milyen praktikus ismereteket nyújt
sunk. hogy ifjúságunk e változó körül
mények között is megélhetésre tehessen 
szert. E kérdéseket tartja szem előtt 
és szolgálja egész délelőtti foglalkozta
tással az a Továbbképző Tanfolyam, 
amely a Budapesti Orth. Izr. Hitköz
ség támogatásával nyílik meg szeptem
berben. négy középiskolát végzett le
ányok számára, a következő tantárgyak
kal: vallástan, zsidó irodalom és törté
net. idegen nyelvek, kereskedelmi isme

retek, gyorsírás, iparművészet (művi
rág-, keztyűkészítés, lakásdíszítés), mely 
tárgyakhoz a második évben idegen
nyelvű kereskedelmi levelezés, könyv
vitel, fehérnemű varrás stb. járul. Te
kintettel van a tanfolyam vezetősége 
a jó anya nevelésének és az általános 
művelődésnek szempontjaira is, ami a 
magyar- és világirodalom, művelödés- 
és művészettörténet, neveléstan taní
tásában nyilvánul. Beiratkozások az 
orthodox iskolában eszközöllhetők a tan
év elején.

— Az Izr. Szünidei Gyermekte/ep 
Egyesület az idei gyermeknyaraltatási 
akciója augusztus 26-val véget ért. Ek
kor jöttek haza az utolsó gyermekcso
portok Balaton'boglárról és Diósjenőröl, 
összesen 300 gyermek. Az egyesület a 
nyár folyamán közel 600 gyermeket ré
szesített 4—4 héten át üdülésben. Az 
orvosi bizottság megállapítása szerint 
rendkívül jó hatást gyakorolt az üdü
lés a gyermekekre, aminek legbiztosabb 
kifejezője a súlygyarapodás volt. A 
nyaraltatás igen nagy anyagi áldozat
tal járt és dacára a nemesszívű párt
fogóknak és támogatóknak, az egyesü
let az ehhez szükséges összeget kellő 
időben nem tudta előteremteni, miért is 
kénytelen volt hitelt igénybe venni. Ez
úton is kérjük a nemesszívű pártfo
gókat. hogy adományaikat a egyesület
hez juttatni szíveskedjenek. Adomá
nyok küldhetők az Angol Magyar Bank

Nincsenek már próféták
Irta: LAKOS ANDRÁS

Nincsenek már próféták Izraelben, 
csak néhány kő- és fémszobor 
nyújtózik a pusztaságban szertelen 
és suhogva szállnak nesztelen 
rengetegében az üres homálynak 
éjbe, titokba temetkezni az árnyak.

A Pusztaság a lelkek mélyén forr: 
ájult hullabüzt szimatol az orr 
s éjén a lappangó gyilkos magánynak 
halálmadarak, huhogva szállnak, 
dögkeselyűk, mint egykor a légiók előtt 
vijjogva falni vért ért és velőt.

Fellegúton igy vonulnak és lebegnek, 
visszahullnak kormos éjbe, fellegeknek 
bús nyomában s éjszakázva dúlt berekben. 
Virradatban, alkonyatban, rengetegben, 
pusztasikon, zeng fölöttük fellegének 
s mélyén a pusztai éjnek, ősi éjnek: szemek égnek !

Jaj, magányos, kósza fajta, árva fajta 
az én népem s árvaságnak átka rajta . . .
Fellegvárban, pusztaságban, árvaságban jár: magányban, 
Észak-útján, tél-szakában igy vész el az éjszakában. 
Fellegúton elvonulva, pusztasirba belehullva, 
népek közt megnyomorodva, önvérébe belefúlva.

Nincsenek már próféták Izraelben : 
elnémultak, mint a Puszták sakáljai. . .
Romokrahulló permeiegből, 
villámfeszitő fergetegből 
felénk ezer korbács-csapás üvölt 
s körül hulláinktól népesül a föld.

hoz, a Magyar Általános Hitelbankhoz, 
vagy e lap kiadóhivatalához.

— Övás. Utóbbi időben egyesek ha
mis bélyegzővel ellátott gyüjtökönyvvel, 
illetve nyugtákkal gyűjtenek ország
szerte, állítólag jesiva részére. iBeled, 
Cigánd, Debrecen, Derecske, Gyomoré, 
Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Ho- 
dász, Mád, Makó, Mezöcsát, Mezőkovács- 
liáza. Nagyihalász, Nagykálló,. Nyírmada. 
Ópályi, Pápa, Sajószentpéter, Sátor
aljaújhely orth. és széf., Sopron, Sze
rencs, Tab, Vác, stb. förabbijai közlik, 
hogy senkit sem bíztak meg jesivájuk 
részére való gyűjtéssel. Ha valaki jesí- 
vájuk részére kér, annak iratai hamisak.

— Juliette Adam halála. Juliette Adam, 
a neves francia írónő, akinek irodalmi 
szalonjában e század elején a világ leg
nagyobb szellemei adtak találkozót, 99 
éves korában elhunyt Párisban. Október
4-én  ünnepelte volán 100-ik születés
napját.

— Rabbi Margolies meghalt. New- 
Yorkból jelentik, hogy a New Jersey 
államban levő Belmarban 85 éves ko
rában 'elhunyt Morris S. Margolies, a 
legöregebb amerikai rabbik egyike, az 
amerikai és kanadai orthodox rabbik 
szövetségének egyik alapítója. Mint len- 
gyelországi-slobodai-rabbi kezdte pályá
ját, majd a bostoni orthodox hitközség 
választotta főrabbijává és 30 év óta 
a new-yorki ..Kehillát Jesurun” zsina
góga rabbijaiként működött.
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A szidra margójára
Ki szóvó

Irta: Dr. liubinstein Mátyás 
szekszárdi főrabbi

„Esz hásém 'heemártó Ihájom 
lilhjosz loclió lélókim . . . váltáséin 
heemirdhő hájom lihjosz ló löám 
szösuilloh... ulöszitűhó eljön al kol 
hagojim ... völihioszchó ám kódos lá- 
háséni elókechó ka’aser dibber 
— Azt kívántad ma kimondatni az 
Örökkévalóval, hogy Isteneddé lesz ne
ked. ... Az Örökkévaló pedig azt kí
vánja ina kimondatni veled, hogy az ö 
tulajdon népévé leszel. . . . Hogy fel
jebbvalóvá tegyen téged minden nem
zetnél. . . . S hogy szent .népévé lehess 
az Örökkévalónak, a te Istenednek, 
amint megmondta vala.”

Izrael vallásának legjellemzőbb vo
nása a szövetséges jelleg, a „börisz”, 
az Isten s népe között való szövetséges 
viszony. Sehol más vallásban evvel a 
viszonylattal nem találkozunk. A vallá
sokban rendszerint a Imádandóval szem
ben állanak az imádók — s nem a szö
vetséges fél.

Ez a szövetséges viszony még ben
sőségesebb kapcsolat, mint az Atya s 
fiú közötti viszony, amellyel ismételten 
találkozunk a Szentírásban. Ez a szö
vetséges viszony' emlékeztet a jegyesek 
szívfrigyére, ahol mindenik félnek van 
mondanivalója, ahol a felek vallomást
tesznek egymásnak, az egyik hangosan: 
„Háré át mökudesesz li”, a másik hall
gatagon, beleegyezöleg. .Azért alkal
mazza a próféta a eljegyzés kifejezését 
Istennek a népével való szövetségére 
vonatkozólag: „Vöérasztich li löólom — 
Eljegyezlek magamnak örökre.”

Szívbeli viszony van mintegy Isten 
s Izrael között. Kölcsönösen hasonlit- 
hatatlan drágaságot látnak egymásban. 
Mint a Talmud megvilágítja igénket: 
„Atem ásziszuni chativoh áchász bo- 
ólom. . . Ti egyetlen drágasággá tette
tek engem a világon”, — én is egyetlen 
drágasággá teszlek titeket a világon.

Az Isten Izrael számára Egyetlen, 
egyetlen drágaság s Izrael is az Isten 
számára egyetlen drágaság, tulajdon 
népe („ám szögullóh"). Példátlan ben- 
sőség Isten s hívő között! (Elesik te
hát az az állítás, miszerint Izrael val
lásában kevésbé szoros a kapocs Isten
s hívő között.) És ennek a szövetség
Templomi aranyhimzések 
frigy szekrény -függöny

F tóraköppeny 
művészies kivitelűén készülnek. 
Steiner Árminné

Budapest, Király-utca 8.
Kívánatra anyagminta éi árajánlatok díjtalanul. 

nek kapcsa, „jegygyűrűje”: a Tóra. A 
Tóra köti egymáshoz Istent s Izraelt. 
Ezért ennek a szövetségnek folyomá
nya: „völihioszchó ám kódos”, hogy 
Izrael szent nép legyen. Az is folyo
mánya ennek a szövetségnek igénk sze
rint, hogy Izrael „feljebbvaló” legyen 
minden nemzetnél.

Befejezés előtt
a ,,Magyar Zsidó Oklevéltár"
A magyar zsidóság története Szent Istvántól napjainkig — 
Wertheímer Adolf, az IMIT elnöke nyilatkozik a magyar 
zsidó irodalom nagy eseményeiről

Még ennek az évnek a végén, de leg
később a jövő év elején hatalmas, korszak 
alkotó jelentőségű művel gazdagodik a 
imagyaij-zsidó irodalom: megjelennek 
a „Magyar Zsidó Oklevéltár**  
befejező kötetei. Az Izraelita Magyar 
Irodalmi Társaság és annak kiváló elnöke, 
Wertheimer Adolf felbecsülhetetlen szolgá
latot tett a magyar zsidóságnak, de az 
egész magyar történelemkutatásnak is, 
amikor ennek a hézagpótló munkának 
megjelenését lehetővé tették, mert ez a mű 
sok tisztázatlan kérdésnek mélyére fog vi
lágítani és eklatáns bizonyítéka lesz a ma
gyar zsidóság történelmi jelentőségű sze
repének az ország fejlődésében.

A megjelenés előzményeiről Werthei
mer Adolf elnök következőket mondotta 
munkatársunknak:

— 1903-ban jelent meg a „Magyar 
Zsidó Oklevéltár**  I. kötete 550 oldal ter
jedelemben. Az volt az elgondolás, hogy a 
többi kötetek majd folytatólag jelennek 
meg, miután az I. kötet csak Szent Ist
vántól a mohácsi vészig terjedő idő 
anyagát foglalta magában. Természetes 
lelt volna, hogy az I. kötet megjelenése 
után minél előbb folytatódjék a későbbi 
időkre! vonatkozó oklevelek publikálása. 
Ez azonban — sajnos — nem történt 
meg dacára annak, hogy azokban az 
időkben a magyar zsidóság anyagi fel
lendülésben volt és könnyűszerrel meg
szerezhetők lettek volna a többi kötetek 
kiadását elősegítő anyagi eszközök.

— Tíz élvvel később, amikor 
IMIT elnöki székében boldog
emlékű Hatvány József báró halála 
után Vadász Lipót államtitkár lett az 
utóda, első elnöki megnyitó beszédében 
leszögezte, hogy az Oklevéltár további 
anyagának kiadását úgy tekinti, mint a 
Társulatnak a nemzettel és a magyar 
zsidósággá# szemben, teljesítendő szent 
kötelességét. Ám akár azért, mert a kö
vetkező évben kitört a világháború, akár 
mert a háború utáni mostoha időkben 
nem volt lehetséges, Vadász Lipótnak 
1924,-ben történt elhunytéig a további 
kötetek nem jelentek meg.

Téves volna ezt társadalmi értelem
ben venni, erre az ige az összefüggés 
szerint nem gondolt. Ez a kitétel szel
lemi értelemben veendő. Izrael a szö
vetség külső jelénél, a Tóránál fogva 
az élén áll valamennyi népnek, — mert 
hiszen ők mindannyian ebből a tanból 
merítettek.

— Amikor később Vészi József visz- 
szavonulása után én lettem az IMIT el
nöke, én is úgy éreztem, hogy Vadász 
Lipót kijelentése az IMIT ezen köteles
sége tekintetében teljesen helytálló és 
a magam részéről is minden alkalom
mal hirdettem, hogy az Oklevéltár to
vábbi köteteinek megjelenését úgy szel
lemi, mint anyagi munkával feltétlenül 
meg kell valósítani. Mandl Bemát, ki 
ma — ha jól tudom — 85 éves, buzgó, 
korát megtagadó nagy munkával és 
mindenre kiterjedő nagy figyelemmel 
elsősorban az Országos Magyar Levél
tárban folytatott kutatásaival az anyagot 
össze is hozta, másrészt én elnöki mi
nőségemben összegyűjtöttem a szükséges 
anyagi eszközöket, úgy, hogy a munka 
előreláthatólag még ennek az évnek vé
gén, de legkésőbb a jövő év elején meg 
fog jelenhetni és nem is egy, hanem 
mindeii valószínűség szerint . legalább 
két, de lehet, hogy három vaskos kötet
ben. A munka az IMIT vagyonkájának 
legnagyobb részét fogja igénybe venni, 
minek megokolásaként hangsúlyozom, 
hogy ezen vagyongyűjtés éppen az Ok
levéltár megjelentetése céljából történt.

— Jellemző a munka fontosságára az 
a körülmény, hogy számíthat úgy a ni. 
kir. vallás- és közoktatásügyi kormány, 
mint a Magyar Tudományos Akadémia 
legalább is erkölcsi támogatására, ami 
kétségkívül emelni fogja a Magyar 
Zsidó Oklevéltár presztízsét. Tulajdon
képen a munkának, mely dr. Marczali 
Henrik egyetemi tanár magasabb irányí
tása mellett létesült, már most kellene 
a nagyközönség kezébe kerülni, de a 
munkálatok legutolsó fázisában dr. Ko- 
váts Ferenc ny. r. egyetemi tanár úrnak

Síremlékek
a legolcsóbb árban
Lőwy-nél Budán
II.. Fö-u. 79. Tel : 1-515-81. 
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út. 
A troleybusz indulási állomá
sától 2 percnyire.
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a Magyar Tudományos Akadémia tagjá
nak birtokában levő, nagyon értékes ok
levélanyagra bukkantunk, amely a mun
ka teljességét, amennyiben hasonló 
munkák teljességéről egyáltalán szó le
het, nagymértékben fokozta.

— Ezen kötetek természetszerűleg 
aránylagosan is nagyobb történelem
anyagot nyújtanak, mint az I. kötet, 
mert minél inkább közel fekszik egy 
időszak napjainkhoz. annál nagyobb 
mértékben maradt meg már az ország 
kormányzati ténykedéseinek törvényho
zásban, rendeletekben, de főleg a köz
igazgatási intézkedésekben Írásban való 
foglalása és okiratszerű megrögzítése.

— Az IMIT meg van róla győződve, 
hogy a Magyar Zsidó Oklevéltár újabb 
köteteinek kiadása által úgy a nemzet, 
mint a zsidó felekezet körül komoly 
érdemeket szerez.

Szölichoth
Tekintve, hogy az idén Ros-hassónó 

első napja csütörtökre esik, a hét vasár
napján: szeptember 6-án kora hajnalban 
templomba megyünk szölichoth-hoz (bűn
bocsánatot kérő imák), miként Mózes ta
nítónk is roschódes kora hajnalán szállott 
fel Szináj hegyére, hogy átvegye a máso
dik kőtáblákat és Izráel súlyos bűnének 
megbocsátásáért könyörögjön. Isten meg
hallgatta imáját, kihirdette előtte tizenhá
rom tulajdonságát (Sölós eszré midólh) 
és megbocsátást ígért, mondván: (szo- 
láchti kidvorecho). „megbocsátok szavad 
szerint". Ezért recitáljuk oly gyakori is
métléssel szölichoth imáink során az Is
ten tizenhárom tulajdonságát tartalmazó 
bibliai verseket. Azért kell legalább négy 
szölichol napnak megelőznie Ros-hassó- 
nó-t. mivel a tiz bűnbánó napon (aszereth 
jómé tösuvói sokan böjtölni szoktak, de 
mert Ros-hassónó két napján, a közbeeső 
szombaton és erev-jóm-hákkipurim-kor 
nem szabad böjtölni, ezért ezeket a négy 
szölichoth nappal pótoljuk. De azért, ha 
nincs négy nap vasárnaptól Rós-hassónó- 
ig. nemcsak a szükséges négy nappal 
kezdjük előbb a szölichoth-ot, hanem a 
szölichoth-mondás kezdő idejének állan
dósítása végett a megelőző hétnek a va
sárnapján.

A szölichoth bevezető imája: ásré. az 
ünnepi dallamon elénekelt félkaddis és a 
„löchó Adonáj háccödokó" kezdetű ima. 
Az előimádkozó kölcsönkért talliszt ölt 
magára, mert a decizorok között vitás a 
kérdés, vájjon ha valaki felölti éjjel a sa
ját tálith-át, kell-e mondani börocho-t 
vagy sem. ezért kölcsönkér egyet amelyre 
nézve egybehangzóan megegyeznek, hogy 
nem kell börocho-t mondani. A szöli
choth-ot arcra borulva táchanun-nal és 
egész kaddis-mondással fejezzük be. Ha 
nincs rajtunk töfillin, a balkézre hajtjuk 
fejünket, de a következő vers alapján: 
„és arcraborult az Örökkévaló frigyszek
rénye előtt" iJöhásua 7, 6) csak olyan 
helyen, ahol Tórapáldány van. Erev Ros- 
hassónó-kor szintén kora hajnalban me
gyünk szölichoth-hoz, melynek külön ne
ve van: zöchór börith („emlékezzél meg 
az .Ábrahámmal kötött szövetségről"), 
mert e szavakkal kezdődő fontos ima

részt mondunk ekkor nyitott frigyszek
rény előtt, amelyben Ábrahám és Izsák 
érdemeire hivatkozva könyörgünk Isten
hez. Ha még a hajnalcsillag feljövetele 
előtt fejezzük be a szölichoth-ot, akkor 
arcra borulva mondunk táchanun-t, kü
lönben — mint minden más erev jóm-tov 
kor — egyáltalán nem mondunk tácha
nun-t. A zöchor börith olyan fontos, hogy 
még a gyászoló (ovél)-nak is meg van en
gedve, hogy ekkor templomba menjen. A 
szölichoth-napokon böjtölni szoktunk kü
lönösen erev Ros-hassónókor, de még ha 
az egész község böjtöl, akkor sem mond 
az előimádkozó anénu-t, sem vájchál-t. 
nem olvassuk fel a Tórából, amit más, 
rendes böjtnapokon meg szoktunk tenni, 
mert ezek nem általánosan kötelező böj
tök. nem táánith-cibbur-ok.

Mivel vallásunk szerint minden adott 
szavunknak vagy kijelentésünknek szent
nek és kötelező erejűnek kell lenni előt
tünk (M. IV. 30, 42.), már pedig egész 
éven előfordulhatott, hogy valamilyen fo
gadalomszerű kijelentést tettünk, de meg
feledkezve róla, esetleg nem teljesítettük, 
ezért régi szokás, hogy erev Ros-hassó
nókor három vallásos egyén állal felol
datjuk magunkat az olyan fogadalmak 
alól lehet, amelyek egyéni természetűek 
és nem érintik másnak az érdekét. A fel
oldási formulának szövege megtalálható 
az egyes imakönyvekben. A szöveg el
mondása közben a feloldást kérő áll. a 
feloldok pedig ülnek.

Erev Ros-hassónó délutánján van nyi- 
ratkozás, fürdés és más előkészületek, 
hogy testileg is tisztán és ünnepélyesen 
fogadjuk a nagy és szent napot.
iitff imiiin ii-[■in—hiii nnMiiiTTnrrTiw

Iskolai értesítők
Kilenc értesítő van előttünk, tizennégy 

zsidó iskola beszámolója az elmúlt 
1935/6. tanévről. Nagyon érdekes ennek 
a tizennégy iskolának a megoszlása. 
Geográfiaitag három város között oszlik 
meg: Budapest, Miskolc és Debrecen 
között. Budapestre esik ebből 9 iskola, 
Miskolcra 4, Debrecenre 1. — Iskola
fajok szerint van közöttük 1 rabbisze
minárium, 2 tanító-, iletve tanítónő
képző. 3 gimnázium, 4 polgári és 4 
elemi iskola (kettő ezek közül képezdei 
gyakorló iskola). Érdekes az is, hogy 
a 14 iskola közül 7-nek, tehát a telének 
orthodox hitközség a fenntartója.

A rabbiszeminárium múlt tanévi be
számolója mindenekelőtt négy halottat 
búcsúztat el: Székely Ferencet, Blau 
Lajost, Kecskeméti Lipótot és Adler 
Gyulát. Azután közli az intézetre vo
natkozó adatokat, amelyekből megálla
pítható, hogy az intézet munkája zavar
talanul folyt a régi keretek között. Ta
valy 10 végzett hallgatót avattak rabbivá. 
Az egyetlen jelentősebb változás az in-

Hyugdi jasn a k 
nyugdija fejében gondtalan életet biztosit, 
teljes ellátást ad

E. M. Budapest,
VII.,  Szövetség-u. 11. II. 43. 

tézet életében, hogy1 Heller professor 
már nem szerepelt az intézet aktív ta
nárai között. — Mintaszerű az Orsz. 
Izr. Tanítóképzöintézet értesítője, anya
gának arányos, kitűnően hangsúlyozó 
eloszlásával és feldolgozásával. A nö
vendékek létszáma a régi nívón maradt, 
18 növendék tett az elmúlt évben ké
pesítőt. Az értesítőnek különösen az 
intézet működéséről, tanításáról és a 
gyakorlati kiképzésről szóló tanulságos 
szakaszai azt mutatják, hogy itt egy 
egészen magas nívón vezetett, kiváló 
intézettel állunk szemben, melynek nagy
szerű igazgatója és kitűnő tanári testü
leté mindenben hivatása magaslatán áll. 
Ugyanily örömmel számolhatunk be a 
miskolci tanítónöképző i'itézet értesítő
jéről is. A fiatal intézetben eleven, mo
dern szellemű munka folyik. Sajnos, a 
tanulók létszáma a tavalyi 113-ról az 
idén 84-re csökkent, ami a fenntartó 
hitközség nagyobb anyagi áldozatát 
vonja maga után. Oklevelet az elmúlt 
évben 19-en kaptak. Külön kiemeljük 
azt az intenzív munkát, melyet az inté
zet a héber nyelvben való jártasság 
megszerzésére fordít. A tanári testület 
és az igazgató a legkitűnőbb munkát 
végezték az elmúlt tanévben is.

A három középiskola: a pesti és 
debreceni zsidó reálgimnázium, valamint 
a pesti zsidó leánygimnázium értesítője 
külön kiemelni valót nem tartalmaz. A 
tanulók létszáma a tavalyihoz képest 
egyikben sem mutat jelentősebb válto
zást. A tanári testületek kitartó és min
den dicséretet megérdemlő becsületes 
munkája a régi lendülettel folyt. A ta
nulmányi eredmény mindenütt kitűnő.

Ugyanilyen elismeréssel kell szóta
nunk a négy polgári iskoláról is. A mis
kolci leány- és fiúpolgári iskolákban 
a létszám a tavalyihoz képest igen cse
kély csökkenést mutat, a budapesti fiú- 
és leánypolgáriban pedig valamelyes 
emelkedést. A tantestületek munkája 
mindnégy iskolában rendkívüli odaadás
sal és alapos felkészültséggel folyt az 
elmúlt tanévben is és nagyszerű ered
ményt produkált. Külön ki kell emel
nünk a vallástani és héber nyelvi ok
tatás gazdagságát és magas nívóját. 
Igazgatók és tanárok büszkék lehetnek 
munkájukra. A budapesti orthodox elemi 
iskolák, valamint a két képezdei gya
korló elemi iskola működéséről is csak 
a legteljesebb elismerés hangján szól
hatunk. í

Csak sajnálni tudjuk, hogy nincs mó
dunk az összes zsidó iskolákról beszá
molni és a magyar zsidó iskolaügy je
lenlegi állásáról egyréges képet raj
zolni. de nem minden iskola ad ki évi 
jelentést. Kívánatos volna, hogy egyszer 
már teljes kép alakulhasson ki az egész 
ország zsidó iskoláiról. —s. —s.
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Mi történt az óbudai zsidó népkonyhán?
Síkkasztott-e az alelnök ? — A menza tréfli zsírja 
— Ki kezdte ?

Óbuda zsidóságának nyugalmát hóna
pok óta testvérharc dúlja fel, mely gyű
lések, nyilatkozatok, rágalmazási perek 
és főleg suttogások és pletykák formá
jában nyilvánul meg. Hullámai néhány 
nap óta kicsaptak a hitközség falain túl 
a nyilvánosság vizeire. Egy bírósági tár
gyalásról szóló tudósításban az egyik 
délelőtti bulvárlap és a sipuccai sajtó 
egyik orgánuma is foglalkozott ezzel az 
üggyel s ezzel kapcsolatban olyan sú
lyos vádakat ismertetted a hitközség je
lenlegi vezetősége, illetőleg annak azóta 
lemondott alelnöke ellen, melyek köte
lességünkké tették, hogy a magunk ré
széről is utánajárjunk annak: mi igaz a 
vádakból, pletykákból és suttogásokból, 
melyek, ha igaznak mutatkoznának, va
lóban alkalmasak volnának arra, hogy 
a legsúlyosabb konzenkvenciánkkal jár
janak az inkriminált cselekedetek elkö
vetőire. Arról szólnak ugyanis a vádak 
hogy az óbudai hitközség volt alelnöke 
Huszár Jenő sikkasztást követett volna 
el, a hitközség népkonyháján tréfli zsírt 
használnak és a volt alelnököt egy hit
községi munkával kapcsolatban megvesz
tegették.

Bejártuk a Mókus-uccát, Lajos-uccát, 
Kistkorona-ucáí, melynek apró, házai a 
mull század levegőjét lehelik magukból, 
üzleteket látogattunk meg, lakásokba 
kopogtattunk be, a hitközségi tagok 
egész sorával beszélgettünk, odaáll tünk 
ebédkiosztásra várakozók sorába a nép
konyha elé, melynek étterem — falán 
tábla hirdeti, hogy a zsidóságnak ezt az 
áldásos intézményét is Kemény Lajos, 
az óbudai zsidóság melegszívű jótevője 
alapította és ezekből a beszélgetésekből 
alkottuk meg az események képét, me
lyet nem engedtünk megzavarni sem az 
egyik,sem a másik harcban álló oldal
ról kapott hozzászólással.

Az óbudai hitközségben tisztujítás 
volt, mely fontos személyi változásokat 
eredményezett a hitközség vezetőségé
ben. Kimaradt a vezetőségből Herskovits 
Mihály alelnök. Braun Jenő. Tehel La
jos, Fenyő József és Vörösváry Miklós 
dr. elöljárósági tagok és még többen. 
Helyettük Huszár Jenő postafőfelügyelő, 
a koronás érdemkereszt tulajdonosa, 
mint alelnök, Rácz Jenő gimnáziumi h. 
igazgató, dr. Kovács Artúr orvos, Fi- 
scher Mór és Síéin Elemér kereskedők, 
<lr. Mérey Ernő mérnök. Róna Sándor, 
a Goldbereger-gyár gondnoka mint elöl
járók kaptak helyet a hitközség vezető
ségében. A kisebbségben maradt elöljá
rósági tagok éles harcot indítottak a je
lenlegi vezetőség ellen, ellenzékei szer

vezlek, melynek egyik gyűlését követő 
társasvacsorán súlyos mulasztásokkal 
vádolták meg a jelenlegi vezetőséget. Er
ről a vacsoráról az egyik sip-uccai lap 
április végén megjelent és azt követő 
számában tudósítást közölt. így kerültek 
a vádak először nyilvánosságra.

A súlyosan érintett alelnök, Huszár 
Jenő erre rágalmazás címén pert indí
tott Tehel Lajos, az ellenzék egyik veze
tője ellen. Erről a perről közölt tudósí
tást a fentebb említett két újság, így ju
tott az ügy újabb, széleskörű nyilvános
sághoz. Itt csak*  azt jegyezzük meg, 
hogy a felekezeti lap törvényszéki tudó
sítása végén szemrehányást tesz a per 
szereplőinek; miért kellett ezt az ügyet 
a nyilvánosság elé vinni, közben azon
ban — tipikus sip-uccai objektivitással 
— megfeledkezik arról, hogy a társas- 
vaesoráról közölt tudósításban ő adott 
elsőízben nyilvánosságot az ominózus 
perpatvarnak.

Az első rágalmazási pont arra vonat
kozott, hogy Huszár Jenő alelnököt 
megvesztegette 100 pengővel Herskovits 
Jenő építési vállalkozó, hogy hozzájus- 
sos egy hitközségi építkezéshez . Ez a 
Herskovits Jenő véletlenül fia Hersko
vits Mihály volt alelnöknek. Mi szükség 
lehetett arra, kérdezte ezzel kapcsolat
ban az óbudai közvélemény, hogy az 
alelnök fia megvesztegesse az egyik elöl
járót, hogy egy munkát megkapjon. A 
tárgyaláson azután Tehel tagadta is, 
hogy ő megvesztegetéssel vádolta volna 
Huszárt, ő csak azt mondta el, hogy 
Huszár postáísszerepet vállalt akkor, 
amikor átadott vejének olyan 100 pen
gőt, mely neki az építkezéshez szállí
tott ablakokért járt. Ezzel nyilván azt 
akarta jelezni, hogy nem rágalmazott 
ugyan ,de annyit megállapít, hogy az 
elöljáró veje szállított a hitközségnek. 
Hogy az alelnök fia épített az más. 
Tagadása folytán fel is mentették.

A másik a sikkasztási vád volt. Hu
szár a vacsorán elhangzott kijelentés 
szerint állítólag elsikkasztotta azt a 
pénzt, melyet a főváros a hitközség 
menzájának juttatott. A tényállás itt az, 
hogy a hitközség zsírt és húst kap a 
fővárostól támogatásképpen. Tréfli zsírt 
és húst. Az utalványt a hitközség átadja 
a saját mészárosának, aki a főváros 
élelmezési üzemében nem az utalványo
kat váltja be, hanem pénzt kap helyet
tük, amelyért kóser husi és zsírt szállít 
a hitközségnek. A kapott pénzt — a vá
daskodás szerint — Huszár elsikkasz
totta, mert míg az az összeg, melyet a 
mészáros a szállított husért kapott, sze

repel a hitközség könyveiben, a neki a 
mészáros által átadott, a fővárostól ka
pott összegnek sehol — semmi nyoma. 
Nem is lehet, mert a mészárosnak csak 
a fővárostól kapott hús és zsir és az ál
tala szállított árú ára közötti differenciát 
fizették ki,a többire vonatkozólag csak 
a főváros által kiadott utalványt csatol
ták mint „belég“-et a kifizetési nyugtához 
A tárgyaláson a vádlottak azzal véde
keztek, hogy nem sikkasztással, csak 
szabálytalan pénzkezeléssel vádolták a 
volt alelnököt.

A harmadik vád, mely nem képez
hette rágalmazási per tárgyát, az volt, 
hogy a hitközség népkonyháján tréfli 
zsírt használtak. Ennek az a története, 
hogy a népkonyha vezetősége a felhasz
nálásra kerülő tiszta libazsírt állandóan 
helybeli zsidó kereskedőktől szerezte be. 
Akkor is ezzel főztek, amikor Hersko
vits volt alelnök, akkor a kasruszügyek 
ellenőrzésével megbízott elöljáró gyako
rolta a felügyeletet ebből a szempontból 
a népkonyha fölött. Később Herskovits 
azt a kívánságát fejezte ki, hogy a budai 
libazsír helyett pesti orthodox kereske
dőtől vásárolt zsírt használjanak. Ezt a 
népkonyha vezetősége honorálta is. A 
kivitel során azonban Tehel és Huszár 
elöljárók rájöttek arra, hogy ez így na
gyon drága lesz és abban egyeztek meg, 
hogy tovább is budai libazsírt használ
nak, de a zsírt Herskovits megnyugtatá
sára egy pesti orthodc x szállítóval fog
ják számiáztatni. Ez az egyetlen pont, 
melynél valóban súl/os mulasztás lór
iéi? t, meri, bár a felhasznált zsir szintén 
liszla hl? zsir volt, még sem lett volna 
szabad egy elöljárónak ilyen játékba be
lemenni. Ennek vonta le konzekvenciá
ját Huszár alelnök, amikor most lemon
dott tisztségéről, már azért is, mert erről 
a cseréről dr. Orova elnök sem tudott, 
aki az eset nyilvánosságra jutása után 
haladéktalanul elrendelte az összes edé
nyek kicserélését és kóser zsir beszerzé
sét.

Szóval így néznek ki informátoraink 
állítása szerint az óbudai vádak a való
ságban. Senki nem sikkasztott, senkit 
nem vesztegettek meg, csak a kettős 
könyvelés szabályai ellen vétettek és el
követtek egy számlacserét, melyben 
a vádakat hangoztató csoport egyik 
korifeusa vitte a főszerepet. Kortesfogá- 
sok a vádak, amin nem is csodálkozunk. 
De azt, hogy ezzel az üggyel az illető 
felekezeti lap foglalkozott, már furcsál- 
juk. Hiszen a mi tudomásunk szerint 
Óbuda jelenlegi vezetősége erősen szim
patizál a sip-uccai vezetőséggel. Hogyan 
engedhette meg a mindenható sajtóköz
pont, a minden szabad sajtómegmozdu- 
lá*st,  kérlelhetetlenül lecenzurázó kom
münikégyár, hogy ezt a vezetőséget tá
madják ? Hogyan! ... Hogyan ?!...



ZSIDÓ ÉLET

Lion Feuchtwanger:

„A római zsidó‘
Josephus Flavius életregényének má

sodik része is megjelent magyar fordítás
ban és a „Római Zsidó“-ban már majd
nem élethű portrévé tökélesedik az a kép, 
melyet Lion Feuchtwanger a „József" re
génytrilógia első kötetében, a „Zsidó há
borúdban az ókor zsidó történelmének 
nagy renegátjárói felvázolt.

Josephus Flavius, József ben Matthias 
doktor, a jeruzsálemi templom papja, aki 
egyik vezére volt a zsidóság nagy küzdel
mének Róma ellen, a zsidó háború leve
rése után, előbb mint Vespasiánus császár 
rabszolgája, majd szabadosa, később a 
császár kegyéből, mint római lovag Ró
mába kerül. Megírta már nagy művét, a 
„Zsidó háború“-t, melyben megörökítette 
a császár haditetteit, a Templom pusztu
lását oly diplomatikus beállításban, hogy 
a zsidók sem haragudhattak érte és a ró
maiak is szívesen olvashatták hírneves, 
gazdag, gyönyörű görög nő, Dorion a fe
lesége, szép és tehetséges fia van.

A császár meghal és Josephus, a trón
örökös Titus herceg — most már Titus 
császár legmeghittebb barátja, egyre ma
gasabbra emelkedik. Szobra már ott áll a 
Béketemplom csarnokában, az első zsidó 
író, akinek szobra odakerülhetett, még 
hozzá életében a nagy római írók szobrai 
közé, mindent megadott számára az élet, 
amit csak legmerészebb álmában mert el
képzelni.

De József még sem boldog. Büszke a 
sikereire, de lelke mélyén ott él a renegát 
örök vágyakozása, leküzdhetetlen nosztal
giája az után, amit elhagyott. Hiába a 
császár kegye, az udvaroncok hízelgése, az 
önbírálat keserű óráiban tudja, hogy a 
„Zsidó háború" nagy műve megalkuvás 
gyümölcse, a sikernek, melyet vele leara
tott, nagy ára mindannak megtagadása, 
ami valaha szent volt számára. Tisztában 
van azzal, hogy a császár kegyében, mely 
nemcsak vele, hanem bizonyos mértékben 
Róma zsidóságával szemben is megnyil
vánul, nagy szerepe van egyrészt annak a 
lángoló szerelemnek, melyet a császár 
Berenike, a zsidó királylány iránt élez, 
másrészt annak a félelemnek, mely állan
dóan Jehova bosszúját idézi a császár elé 
a Templom lerombolása büntetéséül. És 
így tisztában van azzal is. hogy ha ez a 
szerelem el fog virágzani, akkor az a 
gyűlölet, melyet az udvaroncok vele és a 
zsidósággal szemben a császár kedvéért el
fojtottak, teljes erővel ki fog törni és 
nem lesz, aki útját állja a bekövetkezendő 
szomorú eseményeknek.

Van még más nagy fájdalma is Jó
zsefnek: a fia, akit anyja görög szellem
ben neveltet és akit az apa nem képes 
zsidóvá tenni.Pedig számára megnyugvást 
jelentene: ha már ő elárulta a zsidóságot, 
legalább fiát szeretné ősei hitéhez vissza
vezetni. A vegyes házasságok átka Józse
fét is utoléri: Dorionból teljes erővel tör 
ki apja ’jalálával kapcsolatban gyűlölete 
a zsidó férjjel szemben és elhagyja. Ha
talmas harc kezdődik a fiúért, melyben 
József győz; hatalmas pártfogója, a csá
szár segítségével, de győzelme gyümöl
cséről az elkeseredett és kiábrándult 
József lemond: a gyermek az anyjánál 
marad.

József ellátogat Jeruzsálemba, volt ha
zájába is, de amit itt tapasztal, csak nö
veli kiábrándultságát. A jabnei Tanház 
doktorai hatalmi kérdéseken vitakoznak 
és veszekednek, szavakon rágódnak, me-

diák teljes ellátását, korrepe
tálását olcsón vállalja 

KLEIN hittantanár, MISKOLC
lyek jelentőségét József már nem érzi át, 
a légkör fojtó és nyugtalan számára, úgy 
érzi, hogy régi hazájával minden kapcso
lata megszűnt már, visszavágyódik Ró
mába. Felkeresi még első feleségét, akitől 
Dorion kedvéért vált el és megkéri, jöjjön 
vele Rómába és legyen újra a felesége. 
Az asszony beleegyezik, de előbb rendezni 
akarja ottani ügyeit. így József egyedül 
tér vissza Rómába.

Rómában éleiének új szakasza kezdő
dik el. A császár meghal, utóda öccse, 
Domitian gyűlöli Józsefet. Előbb kidobja 
lakásából, ahol Titus életében lakott, az
után kényszeríti, hogy zsidó létére részt- 
vegyen abban a diadalmenetben, melyet 
Titus istenné avatása alkalmával rendez 
és melynek folyamán át kell fejet hajtva 
haladni a diadalív alatt, melyet Domitian 
Titus dicsőítésére emelt, aki legyőzte a 
zsidókat és lerombollatta a Templomot. 
József tudja, hogy ha eleget tesz a császár 
parancsának, megvetik érte a zsidók és 
rómaiak egyaránt. De tudja azt is, hogy 
ha megtagadja a parancs teljesítését, en
nek nemcsak reá nézve lesznek borzalmas 
következményei, hanem Róma egész zsi
dóságára. És még neki magának is fontos 
tendői vannak: meg kell írnia a „Zsidók 
egyetemes történetét." József tehát átha

Imádkozó katona a tengerparton
Castelnuovo, 1936. augusztus

Vágtatva nyeli a kilométereket autónk 
a dalmát tengerparton Budva és Castel- 
nuovo között. A Lovcen kopár szikláit vö
rösre festik a lenyugvó nap utolsó sugarai. 
Fényében szikrázva ragyognak fel néhány 
percre Gjurgj sziget apátságának ablakai. 
Azután hirtelen kihunynak és lassanként 
belevész az alkony kék ködébe a romanti
kus kis sziget kolostorával és ciprusos te
metőjével. melyet Böcklin oly felejthetetlen 
zéps.'gben örökített meg festményén, me’v 

a remekművek hierarchiájában a „Holtak 
szigete" elnevezési nyerte.

Cattaro. Az öböl elsötétülő vizén éles 
kontúrt rajzolnak a fehér, karcsú hadiha
jók. Zelenika. A jugoszláv hadikikötö. Bal
oldalt hatalmas, fehér olajtartályok, me
lyeknek falára fákat és bokrokat festettek 
repülők megtévesztésére. Jobboldalt a ten
gerészkaszárnya épületei, műhelyei, lakó' 
barakkjai.

Megállunk és leszállunk, hogy néhány 
percig nyugodtan élvezhessük az alkony 
káprázatos szinpompáját égen sziklán ten
geren és kicsit kinyújtsuk a hosszú autó- 
úttól megmerevedett lábainkat. Sétálunk a 
tengerparton. Egy útszéli pálmafa melleit 
magányos tengerészkatona áll. Áll és olvas. 
Furcsa! l’gy olvas, hogy időnként elkezd 
hajladozni. — Mint valami imádkozó zsidó- 
— villan át agyunkon a gondolat. Oda
érünk.A katona felfigyel lépésünkre és hir. 
télén zavarodottan háta mögé dugja a 
könyvet. Megszólítjuk és megkérdezzük — 
csak hogy valami módon beszédbe elegyed

lad a diadalív alatt — fejét meghajtva.
Ezzel végződik a trilógia második kö

tete. A kép, melyet az író benne rajzol, 
a dolgok örök megismétlődésére mutat és 
amikor Feuchtwanger megírta a Tegnap 
történetét tulajdonképen a Ma történetét 
örökítette meg. A se ide — se oda 
nem tartozó renegát zsidó talajta- 
lansága, társtalansága, félemberi volta: 
nem a ma problémája-e? És a zsidók, 
akik számára kegy az, aminek jognak 
kellene lennie, — kegy, amelyet bármely 
pillanatban meg lehet vonni és meg is 
vonnak tőlük: nem örök szenvedései-e a 
gólutai életnek ? A római hitközség, mely 
szíve mélyéig megrendülve reszket az ős
haza zsidóságának szenvedései láttán, de 
megmutatni nyíltan ezt nem meri, mert 

félti nehezen megszerzett nyugalmát és 
feltételesen adományozott jogait, — a hit
községi elnök, aki jó zsidó ugyan, de nem 
szívesen hallja, ha sokat vitatkoznak azon, 
hogy helyes-e zsidó számára bútorain fa
ragott képeket alkalmazni, lévén ö is 
butorgyáros: nem kísértetiesen mai alak
jai-e a zsidóságnak ?

Aki ezt a könyvet elovassa, ismét érzi, 
hogy a zsidóság történelmi útja még to
vább vezet, még korántsem érkezett el a 
végéhez, a zsidóság hivatása még nem tel
jesedett be — megérti hogy a zsidóság 
nem ok nélkül él szétszórva a nemzetek 
között. De felfogja azt is, hogy az okot 
nem szabad és nem kell keresni. Az ok 
csak az előtt ismeretes, aki előtt ismeretes 
mindennek a célja és rendeltetése.

HALÁSZ SÁNDOR

hessünk vele merre van a legközelebbi 
benzinkút. Mialatt magyaráz, meggyőző
dünk róla, hogy valóban imakönyvet tart 
a kezében.

— ön zsidó ? kérdezzük most már egye
nesen és a kezében tartott imakönyvre 
mutatunk.

— Igen! — feleli a katona és kérdően 
néz ránk.

— Mi-is zsidók vagyunk — nyugtatjuk 
meg. — De miért imádkozik itt, a szabad 
ég alatt, a tengerparton, szinte titokban?

— Ó, szó sincs róla — mondja most 
már mosolyogva. — Nem imádkozom én 
titokban. De szolgálatban voltam és most 
váltottak le. Mire hazaérek a laktanyába, 
régen elmúlt az istentisztelet ideje. Temp
lom itt egyébként sincs. Kevesen is va
gyunk zsidók és nem akarunk semmiféle 
feltűnést. Ezért imádkozom itt. A patron
táskámba jól elfér ez az apró imakönyv» 
magammal hozom és amikor leváltanak, 
itt mondom el a péntekesli imákat. Isten 
itt is jelen van!

Még megtudjuk, hogy civilben gépész
mérnök Susákon. Apja a kereskedelmi 
flottánál mérnök; így került ő is a tenge
részeihez. Azután búcsúzunk, mert nekünk 
is sietnünk kell, hogy idejében hazaérjünk 
Castelnuovóba. Rohan tovább az autó és 
az út mellett lassanként eltűnik a fehér 
egyenruhás alak, amint kezében az ima
könyvvel hosszan néz utánunk. (h. s.)

Felelős szerkesztő és kiaóó:
KECSKEMÉTI VILMOS
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