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Lássunk végre tisztán óbudai dolgokban!
Irta: dr. Csobádi Samu hitk. alelnök

Kétségtelen, hogy felekezeti éle
tünknek sajnálatos jelensége az a 
harc, amely Pest és Buda között 
folyik két év óta.

Ki felelős ezért? Józan felfogás 
szerint a támadó fél. Akit meg
támadnak, annak isteni és emberi 
törvény szerint joga van véde
keznie, a támadást elhárítania. 
Köziileteknél ez a jog átváltozik 
becsületbeli kötelezettséggé, azok 
számára, akikre a megtámadott 
köziilet vezetése van bízva. Ezt 
minden tárgyilagosan gondolkozó 
embernek be kell látnia, — ami
vel szemben még a harcnál is 
sajnálatosabb jelenség az, hogy a 
megtámadott hitközség vezetőit 
és külön kipécézve egyeseket, kö
telezettségük teljesítése miatt 
ócsárolják, sőt meggyanúsítják 
olyan személyek, akik — nyilatko
zataik tartalmából kivehetőleg — 
vagy egyáltalában nincsenek tá
jékozva a dolgok mibenlétéről, 
vagy pedig egyoldalú informált
ságuk következtében elfogultak.

A tévesen informált, de jóhi
szemű bírálóknak vélek szolgála
tot tenni, de még ennél is inkább 
az igazságnak szolgálni, amidőn 
rámutatok, hogy a budai hitköz
ség önvédelmi harca nem egyes 
elöljáróknak, nem is az elöljáró
ságnak ügye, hanem magáévá 
tette azt a hitközség közönségé
nek túlnyomó része.

Hogj a hitközség egyeteme ra
gaszkodik az önállósághoz, az 
autonómia fenntartásához, azt a 
most megejtendő választás ered
ménye minden kétséget kizáróan 
fogja bebizonyítani.

Ami pedig az elöljáróságot il
leti, még a rosszakarat sem merte 
kétségbe vonni elvi álláspontjá
nak egységességét. Ugyancsak 
egységes elvi álláspontja volt az 
autonómia kérdésében az előző 

elöljáróság tagjainak is. Ha van
nak merész emberek, akik más
ként akarják a helyzetet feltűn
tetni, azoknak kénytelen vagyok 
figyelmébe ajánlani azon régi ta
nítást, hogy ne állítson a való
sággal ellenkezőt az, — akinek 
nem jó az emlékezőtehetsége. Bu
dán u. i. nem érhetnek célt az 
ilyen taktikával, mert itt jól em
lékeznek arra, hogy az akkori 
elöljáróság tagjai 1934. október 
hó 10-én kiállították a nyilvános
sággal is közölt következő nyilat
kozatot:

„Alulírott elöljárósági tagok 
ezennel ünnepélyesen kijelent
jük a következőket:

I. Az unifikáeiós törekvést, 
amely hitközségünk a pesti izr. 
hitközséggel való egyesítését 
kívánja, nem helyeseljük, az 
erre irányuló mozgalmat hit
községünkre károsnak tartjuk, 
ehhez képest hitközségünk köz
gyűlésének f. é. augusztus hó 
22-én e tárgyban hozott elvi ha
tározatát teljes egészében vég
rehajtani kívánjuk. Mindent 
meg fogunk tenni avégből, 
hogy az unifikáeiós törekvés
sel szemben a hitközség érde
kei meg legyenek védve és 
ősi hitközségünk függetlensége 
csorbítatlanul fenntartassék.

II. Az adó kérdésében teljes 
egészében elfogadjuk az álta
lunk kiküldött tárgyaló bizott
ságnak elvi álláspontját, amely 
a f. é. október hó 5-én a pesti 
izr. hitközség elnökségéhez in
tézett átiratban van leszögezve 
és a következő pontokba van 
foglalva ú. ni. (részletezve 1—7. 
pont alatt).

Kijelentjük, hogy az esetle
ges megegyezést ezen elvi ala
pon fogjuk keresni, s ha ez 
nem sikerülne, hitközségünk 

érdekeit minden irányban, leg
főképpen pedig a kongresszu
son meg fogjuk védelmezni, ott 
Buda álláspontját kifejteni.

Budapest, 1934. október hó 10. 
Dr. Kiss Arnolcl s. k., Dr. 

Beneschofsky Imre s. k. Dr. 
Kriszhaber Adolf s. k. elnök, 
Szántó Jenő s. k. alelnök, Bar- 
tos Andor s. k. Katona Gyula
s. k., Kalmár Sándor s. k., Dr. 
Kertész Manó s. k., Róna Mik
lós s. k., Beck Jenő s. k., Gold- 
berger Sándor s. k., Auer Ró
bert s. k., Dr. Csobádi Samu s. 
k., Lantos Ernő s. k., Pfeiffer 
Ignácz s. k.”

Ez a nyilatkozat oly világos, 
hogy ehhez kommentárt fűzni fe
lesleges. Természetes, hogy köz
életi férfiak a nyilvánosság előtt 
vállalt kötelezettségüket kell, 
hogy teljesítsék.

Megvádolják az elöljáróságot 
azzal is, hogy a pesti hitközség 
vezetősége által támasztott anyagi 
követelések tekintetében nem tö
rekszik békés megoldásra. A fú
ziósok és fegyvertársaik az ú. n. 
együttműködést kívánók, magu
kat békés hajlandóságuaknak 
tűntetik fel, propaganda-irataik
ba azt állítván, hogy ők min
dig is a két hitközség közötti bé
kés megegyezést kívánták. Sajná
latra méltó feledékenység! Előt
tem fekszik a budai izr. hitköz
ség 1934. évi október 17-én tartott 
közgyűlésének jegyzőkönyve,mely 
többek között tartalmazza Alapi 
Béla úrnak, mint a fúziósok ve
zérének e tárgyban való felszóla
lását. Ekkor a következőket 
mondta:

„Itt rá kell mutatnom arra a 
taktikai hibára, amelyet az elöl
járóság az augusztusi képviselő
testületi ülés után elkövetett, mi
kor nem irta ki az ősválasztáso-
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kát. Több ilyen taktikai hibára 
tudnék rámutatni, de engem a 
lényeg érdekel: mit jelent a Pest
tel való megegyezés pénzösszeg
ben? Mennyi ideig bírjuk? Miért 
nem ismerteti az elöljáróság a 
képviselőtestülettel annak a kulcs
nak az alapját, amely kulcs alap
ján a pesti hitközséggel meg
egyezni kíván? Én és párthíveim 
nem fogjuk megszavazni, mert 
véleményünk az, hogy bármiféle 
egyezség romlásba viszi a hitköz
séget.” ... Ez a beszéd is-"világos. 
Kettőt bizonyít. Először azt. hogy 
az elöljáróság az anyagi kérdé
sekben a békés megoldást kereste, 
másodszor azt, hogy a fúziós tá
bor ezt ellenezte, olyan indokolás
sal, hogy félti a budai hitköz
séget a béke érdekében hozandó 
anyagi áldozat terheitől.

Kik fogták tehát vissza a bu
dai elöljáróságnak Pest felé nyúj
tott békejobbját? Nem az auto
nómia hívei!

Mindenki tudja az országban, 
hogy az új statútumoknak adó
zási szabályai a budai hitközség 
anyagi tönkretételére vezetnének. 
Ezt a fúziósok maguk is hangoz
tatják propaganda-irataikban. 
Ilyen veszéllyel szemben mi a te
endője a veszélyeztetett hitköz
ség elöljáróságának? Nyilvánva
lóan az, hogy törvényes úton 
küzdjön ellene. Mit kívánnak ez
zel szemben a fúziós nyomtatvá
nyokban megszólaló urak? Azt, 
hogy mielőbb életbe kell léptetni 
a statútumokat!

Sapienti sat.
Ideje, hogy vége legyen ennek 

a hangzavarnak. Halljuk most 
már a fúzió kérdésében döntésre 
hivatott faktornak: a budai hit
község egyetemének verdiktjét. 
Mi tisztelettel és bizalommal vár
juk ezt. Várjuk a felmentést az 
igaztalan vádak alól és várjuk 
egyben a becsületes szándékkal 
vívott önvédelmi harc igazolását. 
Reméljük, a verdikt után helyre 
fog állni Buda megzavart belső 
békéje s akkor a kívülállók is 
be fogják látni, hogy Budát nem 
lehet, nem szabad leigázni. Ha 
ezt belátják, akkor az adózás kér
désében inkább meg lesz található 
a Pest és Buda megértésére ve
zető út s akkor ki fog sütni a fele
kezet belső békéjének napja. Eh
hez azonban tisztánlátás szüksé
geltetik. Elsősorban az, hogy tisz
tán lássa mindenki a budai hit
község közönségének álláspontját. 
— azt, hogy ragaszkodik az ön
állóságához.

Ne akarja ezt a megnyilatko
zást senkisem megzavarni, vagy 
helytelen utakra terelni, tiltott 
eszközökkel. Ne avatkozzanak 
Buda belső ügyébe más hitközsé

Gömbös Gyula és a zsidóság*
Irta : dr. Silberfeld Jakab békéscsabai főrabbi

„.Jákob apánk nem halt meg,” — 
úgymond a Talmud Tónit traktá
tusában. Hát hogyan? — kértük. 
Hiába balzsamozták be. hiába 
mondtak fölötte i gyászbeszédeket? 
I)e amint különböző bibliai versek
ből következtetni lehet: amíg iva
déka él. ő is él. A zsidóság eddig 
dicséretes szerénységgel a nemzet 
gyászában csak néma érzelemmel 
vett reszt és csak bensőleg érezte ár 
a költő szavait: „Egy nemzet gyá
sza nemcsak leverő. Nép. mely di
csőt, magasztost így magasztal, 
van élni abban hit. jog és erő.” Va
lóban a murgai szerény tanítói lak
tól a miniszterelnöki palotáig egy 
életnek folytonos fölfelé ívelő útja 
vezetett, egy életé, mely tele volt 
vívódásokkal, mely szerette volna 
a saját szédületes karrierjével a 
nemzet sorsát azonosítani, hogy az 
ezeréves magyarság is olyan tüne
ményes módon emelkedjék dicső
ségben. megértésben, nagyságban, 
mint ő. Azt hiszem, Raffay püspök 
is ezt a gondolatot fejtette ki más 
formában a nemesveretü gyászbe
szédben.

Sajátságos: miniszterelnöksége
előtt az antiszemitizmus ércbevésett 
megtestesülését, félelmes inkarná- 
eióját látták benne. És amidőn át
vette a hatalmat, majdnem első 
szava volt, hogy a zsidóságról való 
felfogását redideálta. Gömbös 
Gyula nem habozik a hatalom csú
csán kijelenteni, hogy megváltozott 
in nielius világnézete a zsidóságról. 
A valóban nagy emberek túlnyomó 
részben jók voltak a zsidókhoz. 
Gondoljunk csak Cyrusra, Nagy 
Sándorra, Caesarra, Jámbor La
josra és Napóleonra, hogy csak 
egy párat említsek. Sőt, e sorok 
írója egyszer egy igénytelen ügy
ben levelet intézett Gömbös Gyula 
miniszterelnökhöz és benne néhány 
szerény politikai megjegyzést koc
káztatott miniszterelnöki gesztió- 
jával kapcsolatosan, egyébként el
ismeréssel adózva az ország érde
kében kifejtett sziszifuszi fáradal
maiért. \ alaszaban, mely már eg'y 
valóban történelmi intézmény bir
tokában van, örömét fejezte ki a 
soraimban megnyilványuló elisme
résem fölött és néhány sorban ki

gek tagjai s ne zaklassák a budai 
választókat oly hangoskodó mó
don, mintha Jeriehó falait akar
nák megostromolni. Buda falai 
sokkal erősebbek!

fejtette. hogy a zsidóság egy részé
nek ebben az országban hasznos 
történeti szerepe volt.

Sajnos, rövid volt élete ahhoz, 
hogy tapasztalati úton a zsidóság 
iránti elismerésének területét kibő- 
vítse. Ha tovább adatott volna él
nie. bizonyára meggyőződött volna 
arról, hogy elismerése az egész zsi
dóságra átvihető. Volt benne va
lami a látnokok fönségéből és nai
vitásából. lelkesedéséből és hiszé
kenységéből. Széchenyi és Kossuth 
metempsychózisai egyesültek ben
ne. Komolyan hitt egy szebb jövő
ben. olyan volt mint az erdei fa, 
melynek gyökere az ősi talajban 
él. onnan kitéphetetleniil s csúcsa 
folyton inegujhodó légáramlat ma
gaslataiban hajladozik, l'gy tekin
tette az embereket, amelycneknek 
lenniük kellene és nem amilyenek a 
valóságban. Midőn már betegség 
csiráit hordozta magában és szünte
lenül úton volt. Bécsben, Lengyel
országban. Berlinben. Rómában, 
úgy tiint föl nekem, mint egykor 
Montefiore, aki az elárvult zsidó
ságnak barátokat, párt fogókat, vé
dőket keresett a nap alatt. Gömbös 
hitt népének jövőjében, mint a hű
séges gyermek hisz beteg édesanyja 
felgyógyulásában és mindent meg
tesz. minden áldozatot meghoz ér
dekében.

Morris Roseufeld leírja, hogy 
kis tia még aludt, midőn ő korán 
reggel munkába ment, este pedig, 
mikor haza jött, a fia már aludt 
es hasztalan próbálta ébreszteni. 
Pedig a gyerek még álmában is 
mondogatta: „\ u is" Pa” ( hol van 
apa?) A költő búsan jegyzi meg: 
„Fel fogsz majd ébredni, de akkor 
már nem lesz apád”. Gömbös is 
mennyit küzdött az újjászületésért, 
de neki nem átlátott meg azt meg
érnie. Egy nagy férfiú halálakor 
hallottam, hogy’ olyan volt a lelke, 
mint a harang, mely hatalmas sza
vával szétzúzta a tornyot. Gömbös 
lélekszózata is oly erőteljes volt, 
hogy szetvetette a tornyot, lelkének 
földi tartályát. Hisszük, hogy em
léke a megértés és megengesztelő- 
<les politikáját fogja inaugurálni 
az ország minden gyermeke között.



Ö volt a legelhivafofiabb... 
Ízt. Központi Iroda ügyv. elnöke 
meg önök!” — mondották nekem 
előkelő kormányférfiak is. És a 
felsőházban hasonló tekintélyt ví
vott ki, nemcsak okos, talpraesett 
felszólalásaival, hanem konciliáns 
modorával, megértő felfogásával 
és úri gondolkodásával. Ez azon
ban sohasem esett tántoríthatatlan 
elvi meggyőződésének és annak a 
szent ügynek rovására, amelyet 
mindig és mindenütt sikerrel kép
viselt.

Legkiválóbb, államférfiaink kö
zül csak Apponyi Albert grófot 
idézem, aki kultuszminisztersége 
idején mindig kitüntető szívélyes
séggel fogadta és a hivatalos 
agendák elintézése után hosszú fi
lozófiai és teológiai vitába merül
tek. Zichy János gróf kultuszmi
niszter is különösen nagyrabecsülte 
Franki Adolfot és olykor hosszan 
elbeszélgetett, elvitatkozott vele po
litikai, vallási és általános tudo
mányos témákról. Nagy műveltsége 
és széles nyelvtudása révén külföl
dön is sikerrel tudta szolgálni fele- 
kezete ügyét. A 12 évvel ezelőtt 
Svájcban tartott zsidó világkong
resszuson nagy feltűnést keltett az 
azóta elhunyt Sacerdoti római fő
rabbi üdvözlésére hibátlan olasz 
nyelven és másnap a londoni fő
rabbi angol beszédére tökéletes an
golsággal mondott válaszbeszéde.

Boldogult Ferencz József kirá
lyunknak is szemmelláthatólag im
ponált Franki Adolf úri egyéni
sége, kitűnő modora és szerénység
gel párosult határozottsága. 1911- 
ben audienciára jelentkeztünk 
Őfelségénél a magyarországi ort- 
hodox szervezet 40 éves jubileuma 
alkalmából Franki Adolf vezetésé
vel. A király gyengélkedése és a 
komoly politikai viszonyok folytán 
csal; 1912 !» n kaptunk meghívást a

Irta: Hartstein Lajos, az Orth
Ebben a pillanatban, alig 24 órá

val azután, hogy Franki Adolf visz- 
szaadta nemes lelkét teremtőjének, 
szinte emberfölötti feladat szá
momra, hogy nekrológot írjak róla. 
32 esztendő szakadatlan közös élet
munkája, vallásunk és felekezetűnk 
érdekében kifejtett vállvetett hi
vatali tevékenységünk, közös ügy
szeretet és lelkesedés, közös iz
galmak sorsdöntő órákban, közös 
örömök és közös fájdalmak for
rasztottak bennünket össze: — ne
héz megbarátkozni a gondolattal, 
hogy válnunk kell, hogy ő nincs 
többé...

. Mindketten abban a korban vol
tunk már, mikor az ember — háta 
mögött több, mint hét évtized ta
pasztalataival — inkább emlékeinek 
él, mint a jelennek. Előttem síro
mig felejthetetlen lesz Franki 
Adolf nemesveretü egyénisége, hi
szen talán senkinek sem adatott 
meg úgy ismernie Öt, ahogy én is
mertem. Éppen most láboltam ki 
ugyanabból a betegségből, mely Öt 
elragadta, — hozzátartozóim más
nap reggelig eltitkolták előlem 
halála hírét, de én megéreztem a 
katasztrófa bekövetkeztét és sír
tam, mint egy gyermek ... Bele kell 
nyugodnunk a változhatlanba: Ö 
adta Franki Adolfot a zsidóságnak 
és most Ö vette el...

A legelhivatottahb férfi volt, akit 
nehéz időkben adhatott a Gondvi
selés. 1904 végén hívta meg őt Nagy 
Magyarország orthodoxiájának bi
zalma a központi vezetőség élére és 
egész embrnek bizonyult pozíciójá
ban. Nemcsak puritán jelleme, ha
talmas tudása, széleskörű művelt
sége, a zsidó és világi tudományok
ban egyként kiemelkedő avatott- 
sága, nemes gondolkodása, éles lo
gikája, pihenést nem ismerő buz
galma képesítették őt a magyar 
orthodoxia vezéri tiszjének betöl
tésére, hanem szinte közmondássá 
vált tapintata és diplomáciai ráter
mettsége. Franki Adolfnak nem 
voltak ellenségei, még ellenfelei is 
önkéntelen tisztelettel hajoltak meg 
előtte. Ez a tiszteletet parancsoló 
fellépése, a köztekintély, melyre 
nemcsak hittestvérei, hanemamas- 
vallásuak őrében is szert tett, fel
becsülhetetlen hasznára volt a zsi
dóságnak.

Bizonysága volt ennek az a ro- 
konszeinves fogadtatás, amellyel 
felsőházi taggá való választását az 
illetékes hivatalos körök fogadták. 
„A legelhivatottabbat választották

Franki Adolf halála
Az Andrássy-út reggeli forgalmának 

folyamát váratlan akadály szakítja meg. 
Komor menet szeli át az úttestet. Elöl 
fekete halottasfurgon, mögötte hatalmas 
tömeg és a tömeg fölött imbolyogva 
egy gyalulatlan deszkákból készített 
koporsó. Sápadt, szakállas férfiak vi
szik vállukon a koporsót és amint men
nek lassú léptekkel előre, mindnek ar
cán végigfolynak a csendes fájdalom 
könnyei. De nemcsak ők sírnak. Sír 
majdnem mindenki, aki a koporsót kí
séri: elegáns urak és szakadozott ru
hájú szegények, iejkendős asszonyok és

király fáradt és 
kabinetiroda fő-

benntartózkodásunkat. 
talpraesett beszéde 
megváltoztatta a 
nyilvánvalóan fe- 

a király hajlandósi-

kabmetirodától. A 
rosszked' íi volt, a 
nőké és a "őudvarmester bennünket 
is figyelm°ztetett, hogy a Felség 
állapotára való tekintettel minél 
rövidebbre s. abjuk mondanivalón
kat és
Franki Adolf 
pillanat alatt 
hangulatot és 
lénk fordította 
gát. Franki adatai alapján hosszan 
érdeklődött h-lyzetünk, viszonya
ink iránt és mindnyájunk szemei
ből könnyeket c-„!t ki az agg ural
kodó szinte prófétai megnyila^ o- 
zása, amidőn arra kért bennünket, 
hogy legyűrd; .-z’lárdak hitünkben, 
terjesszük a hívek körében is a val
lásosságot, mert csak ez, csak az 
igazi őszinte vallásosság nyújt írt 
és vigasztalást az élet bármily szo
morú eseményei közben és csak a 
hit ad erőt, kitartást kötelessége
ink teljesítésére. Franki Adolf 
tiszteletreméltó, őszinteséget su
gárzó egyéniségének köszönhettük 
előterjesztéseink kegyes fogadtatá
sát...

És Franki Adolf nincs többé...

a bá- 
gyász-

a kér-

bundás dámák, aggastyánok és fiatal 
gyermekek. Az utca népe kíváncsian 
megáll és bámészkodik. Valaki 
mészkodó tömegből megkérdi a 
kíséret egyik tagját:

— Kit temetnek?
— Franki Adolfot! — feleli 

dezett.
A kérdező arca elkomorodik.
— Franki Adolfot?... — mondja el

tűnődve. Majd hozzáteszi: — Tudom 
ki volt. Főrendiházi tag. Nagy ember. 
Derék, jó ember.
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így az utca ítélete. Mit mondjunk, 
akkor mi róla, akikhez olyan közel ál
lott és akik olyan közel állottak hozzá. 
Szerkesztőnkhöz régi, kitüntető meg
hitt ismeretség fűzte, lapunknak megin
dulásának pillanatától kezdve értékes 
támogatója volt; már első számunk 
egyik nagy cikkének homlokán az ő 
neve áll, — mit mondjunk akkor mi? Azt, 
amit az utca névtelenje olyan tömören 
és szabatosan állapított meg róla és 
amit élete, cselekedetei, alkotásai, ered
ményei mindörökre leszögeztek: nagy 
ember volt, jó ember, alkotó, jelentős 
tevékeny, igaz magyar és igaz zsidó, 
aki most, amikor 77 éves pátriárka kor
ban örök álomra hunyta le szemeit tel
jes, befejezett, hiánytalanul elvégzett 
munkát hagyott maga után.

•

1859-ben született Franki Adóit Deb
recenben. Gyermekkorát Nagyváradon 
töltötte. Landesberg Áron híres főrab
binál tanult, majd a pozsonyi jesivára 
került, ahol Schreiber Bernátnak, a tu
dós nagy papnak lett egyik legkiválóbb 
tanítványa. Tanulmányai során nemcsak 
a vallásos tudományban tett szert a 
legtökéletesebb jártasságra, hanem a 
világi tudományok terén is kiváló is
mereteket szerzett. Különösen sokoldalú 
nyelvismeretével vált ki: úgyszólván az 
összes európai nyelveken tökéletesen 
beszélt. Később szülei Pestre költöz
tek és Franki Adolf pozsonyi tanu'má- 
nyai befejeztével szintén a fővárosba 
került, ahol atyja, Franki Hermán üz
letében dolgozott. Idejének legnagyobb 
részét azonban ekkor is úgy, mint ké
sőbb, a vallási tudományokban való tö
kéletesedésre fordította.

Kiváló héber tudása, rendkívüli, 
szuggesztív egyénisége segítségével ha
mar kivált a tömegből, úgy, hogy még 
egész fiatal korban vezető szerephez 
jutott, nemcsak a főváros orthodoxiájá- 
nak kebelében, hanem az Orthodox Or
szágos Iroda ügykezelésében is úgy, 
hogy amikor 1905-ben az iroda elnöki 
méltósága Lipschitz Lipót halálával meg
üresedett, Nagymagyarország minte-t 
500 orthodox hitközségének rabbijai és 
világi vezetői egyhangúlag őt válasz
tották meg erre a tisztségre, melyet 
mindvégig nobile oificiumként töltött be. 
30 évig töltötte be ezt a díszes por 
ciót, amikor hajlott kora az aktív sze
repléstől való visszavonulásra késztette. 
Ekkor helyébe veiét és fogadott fiát, 
Kahán-Frankl Samut emelte, ugyancsak 
egyhangúlag az elnöki polcra az ország 
orthodoxiája, Franki Adolfot pedig örö
kös tiszteletbeli elnökké választotta.

1930 januárjában, amikor az ortho
dox zsidóság felsőházi képviselője, Reich 
Koppéi budapesti főrabbi elhunyt, a vá
lasztó nagygyűlés Frank Adolfot vá

lasztotta meg egyhangú lelkesedéssel 
felsőházi képviselőjévé. Minthogy pedig 
a zsidóság felsőházi képviseletére vo
natkozó törvény értelmében képviselő
nek csak lelkész volt választható, őt, 
aki a rabbinikus tudásban az ország 
legkiválóbb lelkészeivel vetekedett és 
így képessége és képzettsége a rabbi
pályára már fiatalkora óta megvolt, 
egyenesen abból a célból, hogy felső
házi képviselője lehessen, az orthodoxia 
budapesti rabbivá választotta meg. D’ 
szes méltóságát valóban általános meg
elégedésre töltötte be és ebben a mi
nőségében is, mely a Központi Iroda 
elnöki pozícióját nagymértékben erős" 
tette, igen sok, értékes szolgálatot tett 
az orthodox zsidóságnak. Itt említjük 
meg, hogy első felsőházi felszólalásában 
ő hívta fel elsőnek az összes felekeze
tek lelkészeit arra, hogy a bolsevizmus 
vallásellenes és általános veszélye el
len közös akcióban szervezzék meg a 
védelmet.

Műveltsége, kulturáltsága, egyénisé
gének bája, szerény, de önérzetes ma
gatartása az Országos Orthodox Iroda 
elnöki székében oly befolyást szereztek 
számára, melyet a kellő pillanatban fel
felé is gyakorolhatott, ahol szívesen 
hallgatták meg véleményét a zsidóság 
aktuális vallási és adminisztratív kér
déseiben. Mindjárt működése kezdetén, 
1906. elején kivívta az orthodox auto
nóm szervezeti szabályzat megfelelő ki
egészítését. Ebben az évben hagyta 
jóvá a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium az 1871, évi alapstatutum 
első kiegészítő rendelkezéseit. Ugyan
csak az ö működésének utolsó ideiére 
esnek az orthodox szervezeti szabály
zat további kiegészítésének előmunká
latai, amelyek eredményeként éppen az 
elmúlt évben fogadta el az orthodox 
zsidóság képviselősége most már utó
dának elnöklete alatt befejezett Ki
egészítő Szervezeti Szabályzatot.

Jellemző Franki Adolf egyéniségére, 
hogy a leghatározottabb vallási tilalom
mal tiltotta meg végrendeletében azt. 
hogy temetése alkalmával emlékbeszé
deket mondjanak, mert szerénysége és 
mély vallásos érzése ellenkezett azzal a 
gondolattal, hogy koporsója felett sze
mélyét dicsérő kijelentések hangozza
nak el. De megtiltott végrendeletileg 
minden olyan más temetési szertartást 
és kegyeleti intézkedést is, mely külön
bözik az általánosan szokásos temetési 
módtól. így kifejezetten eltiltotta a 
templomból való temetés kivételes szer
tartását és a hakófót, a koporsó mellett 
való körbevonulást.

Franki Adolf néhány hete tüdőgyul
ladást kapott. Erős szervezete már-már 
legyűrte a betegséget, már láztalan is 
volt a múlt héten. Az utolsó napokban 

váratlanul rosszabbodott állapota és ok
tóber 13-án, kedden este 9 órakor el
húnyt. Másnap reggel, az orthodoxia 
számos kitűnősége kísérte koporsóját a 
budai Csörsz-utcai orthodox temetőbe, 
ahol október 15-én, csütörtökön délben, 
a politikai, közgazdasági, társadalmi és 
felekezeti élet irányadó tényezőinek és 
az orthodox hívek megrendítöen igaz 
részvéte mellett temették el. A kul
tuszkormányt dr. gróf Kuun István 
min. tanácsos, dr. Prodan János min. 
osztálytanácsos és dr. Simon Sándor 
min. fogalmazó képviselték a gyász
szertartáson.

A kődobálókhoz
Kőzápor hull... A tömeg karja leng, 
Hogy megdobálja, ami tiszta, szent; 
Hogy ott, hol Isten békéje lakott, 
Felverje csendjét, zúzzon ablakot, 
S a rémség hollószárnyát ráteritse: 
„Zsidó, ne tudd magad biztosnak itt 

[se!..
— Uj virradás lám mind hiába volt 
Divatba jött megint a régi folt, 
Ha nem is kívül ruhán és kabáton. 
Zsidó, viseled újra látom, látom: 
A telkedből sötétlik rám a bélyeg, 
Olyan borús, oly bánatos a lélek. 
Mindig csak egy volt, egy maradt 

[nóta. 
Te vagy a bűnbak évezredek óta: 
„A Golgotán, hogy felnyúlt a bitó, 
Lakolj meg érte hitetlen zsidó! 
Lakolj meg érte minden mag- 

[zatodban. 
Míg benned a múlt egy atomja 

[dobban! 
Ne lelj nyugtot! Ne legyen 

[otthonod!
S ha reménység új fonalát fonod: 
A gyűlölet, ez örökégő máglya, 
A gyönge szálat elhamvassza, vág ja 
Légy üldözött vad útlan

[rengetegben. 
Mely halk neszektől már ijedve 

[rebben! 
Véredben erezd a sors fátumát ! 
Az örök gátlást, azt a széles árkot. 
Melyen zsidó láb soha se jut át.”

Testvér, embertárs, de kemény
[ szíved, 

Hogy templomából egy Istent kivet 
A szívtemplomnak Istene a jóság, 
Oltárvirága a szeretetrózsák. 
Ezt tanította egykor mestered.
A pogány szivet hát nem resteled? 
Testvér, hited más hit fájából 

[sarjadt. 
Mért töröd, téped hát a rokon 

[gallyat?

De Maim és Worms árnyéka
[ felsötétlik. 

Volt auto-da-fék lángja száll az
íégig, 

Keso utodok kemény karja lendül 
S kővel dobálja az Ur békeházát 
S hogy jól cselekszik, még hiszi is 

[szentül.
KATONA FERENC
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Politika a templomban
Irta: Hámos Gyula ny. százados

Akik a főünnepek alatt a pesti 
izr. hitközség templomaiba azért 
mentek, hogy ájtatoskodjanak,
meglepődéssel látták, hogy a padok 
teljesen be voltak fedve fehér röp
cédulákkal. Ez a meglepetés meg
döbbenéssé változott, mikor a röp
cédulák elolvasása után meg kellett 
állapítani, hogy a hitközség vezető
sége az ájtatoskodás helyét ismét 
kortescélokra használta fel.

Még élénken emlékezünk a már
ciusban lezajlott hitközségi válasz
tásokra, amikor szintén vad had
színtér volt a templom belseje, ahol 
az imakönyvek helyét a hitközség 
különféle szövegű és színű válasz
tási röpcédulái tarkították. Nem 
közömbös az ájtatoskodóra nézve, 
hogy amikor belép a templomajtón, 
kívül akar hagyni minden világi 
dolgot s ime magábaszállás helyett 
akaratlanul ráterelődik figyelme a 
hitközségi politikára. Szomszédai
val eszmecserét folytat, a gondola
tok kicserélődnek s az egész isten
tisztelet egy nagy kortestanyává 
alakul át. Minden jóizlésü ember 
megbotránkozik azon, hogy a temp
lomot ily módon profanizálják. A 
hitközség vezetősége saját politikai 
céljai elérésére irányuló korteshad
járatából hagyja ki a templomot és 
ne molesztálja azokat a hittestvére
ket, akik imádkozni mennek a 
templomba. És egyáltalán ajánla
nánk a pesti hitközség kortesvezé
reinek, hogy lehetőleg maradjanak 
meg a jóizlés határain belül.

A választási harc mindig és min
denütt sok pénzbe kerül, még akkor 
is, ha — mint a jelen esetben is — 
ágyúval lőnek verebekre. A már
ciusi hitközségi választáskor a hit
község a szereplésre áhítozó képvi
selőtestületi tagjelöltektől jelenté 
kény összegű pénzeket szedett ösz- 
sze. Az így befolyt összegekből fe
dezték a választási költségeket, ille
tőleg az egyéb diszkrecionális kia
dásokat. Önkéntelenül felmerül az 
a kérdés, vájjon az ily módon be
folyt összegből, mely a benfentesek 
szerint hatjegyű számból állott, 
nem lehetett volna a rákoskeresz
túri zsidó temetőben a hősök par
cellájánál. vagy a nagy szertartási 
terem előtt a világháborúban el
esett hősök emlékét hírdot« emlék
művel emelni? Az ez év május utolsó 
vasárnapján rendezett „emlékün
nepen” ismét nem lehetett a kül
döttségek koszorúit méltó helyen 
elhelyezni.

De ha a választási kasszát fi
gyelmen kívül hagyjuk, a körülbe
lül ötmilliós költség vetéssel dolgozó 
hitközségnek kellene, hogy erre a 
célra is akadjon fedezete. A világ
háború befejezése óta eltelt 18 esz
tendő alatt számtalanszor hallot
tunk hivatkozásokat a tízezer zsidó 
hősi halottra, de a hősök parcellá
jánál még mindig megoldásra vár 
egy méltó emlékmű terve. A pesti 
zsidó vezetőknek erre az eljárására 
alaposan rápirított a wieni kul
tusz—hitközség áldozatkészsége,
mely az ottani zsidó temetőben már 
1929-ben művészi emlékoszlopot 
emelt s márványtáblákon örökítette 
meg a világháborúban elesett és 
idegen földben nyugvó többi fiai
nak emlékét és neveit is.

Kétségbeesésre azonban nincs 
semmi okunk. Pesten a hősök em
lékének megörökítésére szánt, úgy
nevezett „Hősök Emléktemploma” 
főbejáratánál elhelyezett márvány
táblán megkörökítettek néhány ne
vet. Megörökítették t. i. a pesti hit
község elöljáróinak neveit, kezdve 
Stern Samu elnökön s Glücksthal 
Samu alelnököu és végezve termé
szetesen Eppler Sándor főtitkáron. 
Az elesett zsidó hősök helyett a hit
község illusztris vezetőinek tisz
tes neveit látták jónak, szükséges
nek és mindenekfölött ízlésesnek 
megörökíteni, amely elöljáróságnak

Válasz Alapi Béla úrnak
Alapi Ür!
Ön haragszik, tehát nincs igaza. 

Afeletti dühében, hogy megbízójának 
nem szállíthatta időre a budai hitköz
séget, ismét nekem támad és szemé
lyeskedik, ahelyett, hogy érvekkel pró
bálná állításaimat megdönteni. Szemé
lyeskedik, pedig én Önt mostanában 
nem igen aposztrofáltam, mert nincs 
annyi időm, hogy az új alakulat „al- 
vezéreivel” is vitába szálljak. Látja, 
Alapi Ür, hogy milyen hálátlanok az em
berek, ilyen kiváló szervezési főnököt, 
aki a saját szabadalmazott eljárásával 
akarta Budát a Pesti Hitközség vazal
lusává megtenni, alvezérré degradáltak. 
Pedig Ön ezt nem érdemelte meg, mert 
rengeteget dolgozott és két év alatt 
sokat agitált. Arról ön nem tehet, hogy 
agitációja balul ütött ki, mert Buda 
túlnyomó része az autonómia mellé állt.

Az emberek ugyanis gondolkodni 
kezdtek az unifikációs párt Ígéretein és

Ahol SIDOL a munkatárs, 
olt ragyog a háztartás I

fele ^étsét>kívül igen tiszteletre
méltó közgazdasági tevékenységet 
fejtett ki a világháború alatt. Saj
nos azonban, ez még nem lehet elég 
ok arra, hogy neveiket pont a vi
lágháborúban elesett hősök emlé
kére emelt templomon véssék már, 
ványba és örökítsék meg a késő 
utókor épülésére — ugyanakkor, 
amikor a tényleg elesett hősök ne
veinek sehol sem szorítottak helyet.

Ha eddig véletlenül nem tudták 
volna, hogy ez az eljárás milyen 
nagyfokú felháborodást keltett a 
zsidó hadviseltek körében, úgy 
méltóztassanak talán a mélyen tisz
telt elöljáró urak ezt ezúton szíves 
tudomásul venni. Ez a márvány
tábla örök tanúsága lesz annak, 
hogy a hitközség vezetősége meny
nyire nem feledkezett meg magá
ról akkor, amidőn elfelejtette köte
lességét teljesíteni a zsidó hősi ha
lottak, özvegyeik és árváik, vala
mint a hadirokkantak és a front
harcosok iránt...

„túlságosan" szépnek találták, hogy:
nem emelik az adókat,

de azért minden utcában templomot épí
tenek,

nem bocsátják el az alkalmazot
takat, 

sőt rangjukat is megtartják, de azért 
kevesebb lesz a személyi kiadás, 

iskolákat is építenek.
a kórházakat és a gimnáziumot is meg
nyitják a szegény budaiak előtt,

kultúrát kap Buda,
itt minden zsidó boldog lesz, mindehhez 
Pest adja a pénzt,

a chevrát is szanálja, meg a lágy
mányosi templomot is felépiti.

És bár ez a szegény Pestnek igen 
sok pénzébe fog kerülni, de ezt az el
hanyagolt „kilet" rendbehozza és minden 
áldozatot meghoz Stern Samu, mert 
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neki szívügye Buda s ezért meg is Ígérte 
Önnek, Alapi Ür!

Ilyen Ígéreteket tettek Önök s azt 
hitték, hogy a budaiak „bedőlnek”, de 
egyről megfeledkeztek, hogy Buda zsidó 
lakossága oly intelligens és annyira ge
rinces. hogy az Önök Ígéreteit már a 
kezdet-kezdetén kellő értékére szállí
totta le. Nem ment hiú lidércfények 
után, hanem hatalmas osztentációval csat
lakozott az autonómiához, mely nem 
akar egyebet, mint

békét, demokratikus irányzatot, 
a hitélet és kultúra fejlesztését az 
ősrégi, most hatalmasan előretörő 

hitközségben.
Hiába próbálkozik ön. Alapi Ür, sze

mélyes támadásokkal, mert önt már is
merik a közgyűlésekről, a'hol soha nem 
szólalt fel anélkül, hogy valamelyikün
ket személyében meg ne bántotta volna. 
Fennhéjázó modorban szokott beszélni 
azokról, akik szerényebb jövedelem 
után adóznak a hitközségnél.

Nem csodálkozom rajta, hogy engem 
is ki akar tanítani, -hiszen a világhírű 
Heder professzornak magyarázatot tar
tott egyszer arról, hogy miképpen kell 
bibliát tanítani.

Nem haragszom, de bámulom önt és 
szívósságát, hogy annyi balszerencse 
és oly sok bukás után még mindig a 
felszínen akar maradni. Biztos, hogy eh
hez keserű ereje (..bittere Gewure”) van.

A Budai Hitközség pénzügyi viszo
nyaival már eleget foglalkoztunk s ha 
ön még most is azt állítja, hogy defi
cites a hitközség mérlege, akkor aján
lom. hogy most már kereskedelmi nö
vendékeket kérjen fel a könyvszakértő 
tisztiére, mert ezek legalább megállapít
ják. hogy a hitközség, amely a lágy
mányosi templomra egy év alatt 128.000 
pengőt tudott készpénzzel kifizetni — 
anélkül, hogy a közület egyéb szükség
letei háttérbe szorultak volna — mégsem 
lehet olyan szánalomraméltó viszonyok 
között, amint Önök azt az olcsó de
magógia fegyvereinek csillogtatásával 
feltüntetni szeretnék.

Alapi Ür, emlékszik Ön az olvasó
könyvekből a haruspexek (béljósok) mű
ködésére? Sokrates mondotta a bará
tainak, hogy mindig azon csodálkozik, 
ha két haruspex találkozik, hogy nem 
nevetnek egymás szemébe. ín nem hi
szem el, hogy Önök nem nevetnek össze, 
amikor azt hirdetik, hogy Stern Samu 
azért áldoz az agitáció céljaira a pesti 
pénzekből feltűnően nagy összegeket, 
hogy Budán jobb viszonyok legyenek 
vagy a 'hitfelek adóterhein enyhítsen. 
Inkább hiszem, hogy más célja van, 
az. tiogy

Budán felemelje az adókat, hogy 
évenként legalább 100.000 pengőt 

vigyen el innen a pesti adósságok 
törlesztésére, hogy elbocsássa a 
neki nem tetsző hitközségi alkal
mazottakat és hogy a megüresedő 
helyekre a pesti protekció ültes

sen új egyéneket.

Hihető és elképzelhető volna más
kép az a nagyméretű, költséges és tel
jesen illojális agitáció, amely a pesti 
kereskedelmi szervezeteket, intézménye
ket és magánosokat is bevonja a Buda 
elleni hadjáratba, száz példányban nyo
matta ki a választók névjegyzékét és 
hatalmi szóval mindenkit utasított az is
merősökkel. barátokkal és ügyfelekkel 
való korteskedésre Buda ellen. Mit szól
nának Önök ahhoz, ha mi is hasonló 
fegyverekhez nyúlnánk? Pedig ha to
vább folytatják ezt az eléggé el nem 
ítélhető agitációt, úgy mi is eltérhetünk 
majd a nobilis eszközök használatától. 
Alapi Ür, Ön tanulhat tőlünk Mobilitást 
az eszközökben és tárgyilagosságot a vi
tában, ennek valóban jobb hasznát ve
heti, mint én a kifejezések és népies 
kiszólások mikénti alkalmazásának.

Azt mondja Ön. Alapi Ür. a fúziósok 
b. lapjában, hogy a hitközségi szállí
tásokban az Önök pártjában senki sem 
részesült. Hát a hitközségi bérházára 
nyújtott 800.000 pengős kölcsönt talán 
valami altruista intézettel és nem a 
Belvárosi Takarékpénztárral kötötték? 
Avagy Ön azt mondja talán, hogy a 
bankja az ön esdö kérésére szívességet 
akart tenni Budának és nem nyerész
kedési szándékból adták a pénzt annak 
az építési vállalkozónak a kezeihez, aki 
szintén az Önök érdekeltségéhez tar
tozott és tartozik ma is. Én eddig úgy 
tudtam, hogy a bankok és a bankigaz
gatók nem altruizmusból élnek, miért 
akarja ebbeli meggyőződésemet megvál
toztatni? Igenis állítom most is. hogy 
a hitköségnek mindenki szállítója lehet 
méltányos árak és feltételek mellett, 
de kizárjuk azokat, akik a megengedett 
haszonnál egy fillérrel is többet számí
tanak. Alapi Ür. Ön a mérleget vizs
gálja és elhallgatja az igazságot, hogy 
míg Önök — a Belvárosi Takarékpénz
tár — a záloglevelek ügyes visszavá
sárlásával 400.000 pengőnél többet ke
restek ezen az egy hitelügyleten, —

Pensiona Rístorante
Tauber Abbázia
elsőrendű orth. kóser 
konyha, szobák minden 
komforttal -
Teljes pensió 25 lírától. 
Clearing fizetés. 

melynél nagyszerűbbet New-Yorktól- 
Konstantinápolyig alig kötöttek — addig 
a hitközségnek a házbérek leszállítása, 
illetve a házértékek leszállása miatt 
200.000 pengővel kellett az ingatlanok 
könyvszerű értékét csökkenteni, — 
Alapi Ür. Ön a pár ezer pengős hitköz
ségi szállítóiktól irigyli a pár pengős 
tisztes hasznot, de ugyanakkor elhall
gatja. hogy az Ön bankja a folyó kama
tokon felül

több, mint 10 százalékos kése
delmi kamatot

számított annak a hitközségnek, mely
nek pénzügyi bizottságában ön is he
lyet foglal.

Alap: Ür. gyanúsítás helyett tárgyi
lagosságot kérek!

Ön azt kérdezi tőlem, hogy mennyit 
adtam én jótékony célokra? Keveset! 
Mert vagyoni viszonyaim, sajnos, nem 
olyanok, hogy a magaméból jelentékeny 
összegeket áldozhattam volna. De kér
dezze meg a Chevra és az Aggokháza 
érdemes elnökeit, hogy én és baráti 
köröm hány tagot szerzett nekik és mi
lyen agitációt fejtettünk ki a Maros-ut
cai és Zugligeti gyógyintézetek prospe
ritása érdekében? És kérdezze meg a 
kelenföldieket, hogy a templomépítés cél
jaira milyen hozzájárulásokhoz jutottak 
az én közbenjárásom folytán? Nem sze
retnék az öndícséret hibájába esni, de 
emelt fővel állíthatom, hogy Ön egész 
életében nem adott a budai zsidó intéz
ményeknek — még hitközségi adóját is 
beleértve — annyit, mint amilyen jö
vedelemhez én magát az anyahitközsé
get és intézményeit 5 év alatt juttat
tam.

Helyszűke miatt egyelőre nem ref
lektálok a többi szellemeskedésére, de 
adós soká nem maradok és a választ 
vagy szóban, vagy írásban rövid időn 
belül megkapja, azonban kérnem ke'l 
önt. hogy addig a ..terror” és „de
magógia” (latin illetve görög) szavak 
értelmét kissé studírozza, mert ezeket 
a közkeletű idegen kifejezéseket állan
dóan rosszul alkalmazza. Terror-megfé
lemlítés az, amit soha sem szabad al
kalmazni felekezeti téren sem. A de
magógia tömegbujtogatást jelent, melyet 
rendszerint azok alkalmaznak, akik el
veik helyes voltáról maguk sincsenek 
meggyőződve.

Végül még csak annyit, hogy az uni- 
fikáció elleni küzdelmünk miatt engem 
elsők közt értek a zsidó közéletben pá
ratlanul álló igaztalan és méltatlan tá
madások. de kijelentem, hogy teljes lelki 
egyensúlyban és soha nem lankadó mun
kakedvvel állom a harcot. Meghátrálni 
soha nem fogok.

Gesztes Ferencz, 
a Budai Hitk. Autonómiáját Védő Párt 

elnöke.
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Párton kívül, pártokon felül
— Levél a szerkesztőhöz • —

Évek óta — 8-10 esztendeje — 
őrzök asztalom fiókjában egy 
nyomtatott felhívást, melyben a 
Nagy-Berlini Chevra Kadisa a 
hittestvérek jó szívéhez fordul a 
szűkölködő német zsidók támoga
tása érdekében a közelgő nagy ün
nepek alkalmából. Annak idején 
azt mondták nekem, hogy a fölhí
vás aláírói jelentékeny / áldozatok
kal állnak az adakozók élén. Ez 
így és egyedül így helyes, mert a 
példaadás a legjobb propaganda.

A mostani pesti chevra-válasz- 
tások alkalmával elolvasva az egy
mással szemben álló pártok körle 
veleit, nem igen látom, hogy itt ez 
az elv kellően érvényesülne és ép
pen ezért nem is képesek a tömege
ket lelkesedésre tüzelni. Magasabb 
szempontok által vezetett érzelmi 
alapon nyugvó küzdelemnek sem
mi nyoma. Az egyik párt azt 
mondja a birtokban levőnek: tá
vozzék és engedje át a teret, a má
sik pedig haragosan és méltatlan
kodón tiltakozik ez ellen és fölso
rolja érdemeit, melyek őt följogo
sítják arra, hogy továbbra is el 
foglalva tarthassa az egyszer — 
régen — megszerzett pozíciót.

Az érdemeket nem akarom két
ségbe vonni, de annyi kétségtelen, 
hogy amennyire nem akarunk a 
Szentegyletből, mely mindnyá
junké, „fiókdemokratakört” esi 
nálni, viszont a minden téren kí
vánatos váltógazdaság elvét sem 
akarjuk elmellőzni és bizonyos 
csoportok állandósulását dogmává 
avatni. Csakis ezúton lehet a fővá
rosi zsidóság legjavát, amely rész
ben tartózkodó,' részben közömbös, 
a tülekedéstől irtózó, a szent mun
kába belevonni. Nem szimpatikus 
és nem is egészséges egyeseknek — 
legyenek bár még oly kiválóak és 
önzetlenek — a megtiszteltetések
ben való örökös körforgása, főként 
pedig, hogy új láncszemeknek a 
munkába való bekapcsolása klikk
szerű elintézéssel történjék. Senki 
sem pótolhatatlan, nem lehet tehát 
azt mondani, hogy a vezetőség föl
váltása a Szentegyletnek okvetle
nül nagy kárára lenne. Oly sokan 
vannak, akik boldogan várják és 
remélik a tóra elé való fölhívást 
és járulást, hogy erre hivatottsá- 
ga és érdemessége szerint minden 
kinek módot kell adni az önjelölés 
érvényesülésének kizárásával. Ha 
ilyen listával kapnának a Szent

egylet tagjai felhívást új emberek
nek az áldozati oltár elé való állí
tására és a felhívás kibocsátói 
már eleve kijelentenék egyéni ér
dekeltségük tökéletes kizárását 
arra a ciklusra, melyre a felhívás 
szól, ■— remélni lehetne a Pesti 
Szentegylet köztiszteletet és köz
megnyugvást parancsoló regenerá
cióját, melyre soha olyan szükség 
nem volt, mint a jelenlegi válsá
gos időkben.

Ezért nem tud engem lelkese
désre hangolni sem a ..hitközségi’’ 
sem a „hagyományhű” párt harci 
riadója. Az egyik mozdulatlanul 
ül a lefoglalt bársonyszékben és 
esze ágában sincs, hogy másoknak 
átengedje a régóta birtokban tar
tott pozíciókat, a másik pedig 
hangzatos jelszavakat dörög a fü
ledbe, melyből legjobban hallat
szik a refrén: Erigy odább, most 
már én akarok leülni és a tömeg 
körmenetének hódolatát élvezni, 
no meg egy kicsit a — hatalmat is.

De hol vannak az igazi férfiak, 
a fővárosi zsidóság nagy emberei, 
akik nemcsak jól adminisztrálná
nak, de az erszényeiket is kinyit
nák a végtelen nyomor enyhíté
sére? Tagsági díjakból, templomi 
adományokból talán fönn lehet tar
tani a Szeretetházat és az Aggok 
Házát, de aki tudja, hogy a sze
gény rokkantak százai miként 
esengenek éveken áll befogadásért 
— sikertelenül, hogy koldulásra és 
a városi szegényházba vonulásra 
kényszerülnek a legnyomorultab
bak. mert a Pesti Chevrának nincs 
menháza, ahol nem kell bejutásra 
várni, mint a francia halhatatla
noknál szokás kivárni valakinek

A „Zsidó Élet" ifjúsági ankétje
Irta : Dr. Halpert Salamon tapolezai főrabbi

A közület kötelességei közé tar
tozik még az ifjúság kivándorlási 
kérdését megoldani. Bár, sajnos, if
júságunk lélekszáma országos ér
telemben csökkenő- tendenciát mu
tat a többi l’clckezettel összehason
lítva. mégis sokan vagyunk az em
lítettük gazdaságpolitikai elvek mi
att. Tehát gondoskodni kell egy 
szelepről, melyen át levezetjük a 
„fölösleget”. Ma a kivándorlás nem 
bűn, hiszen az ittmaradottak szá- 

halálát, az könyörögve kéri a pesti 
zsidóságot, állítson a Chevra élére 
olyan férfiakat, mint Berlinben 
tették a német zsidók.

A berlini Szentegylet fölhívásán 
a következő aláírást látjuk: „Dér 
Vorstand dér Chevra Kadischa: 
Handelsrichter Siegbert Seckelsohn 
Vorsitzender, Ed. Wischnitz Ehren- 
vorsitzender, Rabbiner dr. Link 
Direktor, dr. Baeck, dr. Freimann, 
dr. Weisse Rabbiner dér Jüdischen 
Gemeinde. — Dér Ehrenausschuss: 
Justizrat dr. Brodnitz Vorsitzender 
des Zentral-Vereins deutscher 
Staatsbürger jüdischen Glaubens, 
Dir. Georg Kareski Vorsitzender 
des Vorstandes des Jüdischen Ge
meinde, Geheimrat B. Timendorfer 
Ehrengrossprasident dér Grossloge 
für Deutschland, Generaldirektor 
Félix Benjámin i. Fa. J. Dreyfus 
Co„ Univ. Prof. dr. Albert Einstein 
Frau Rabbiner dr. Eschelbacher, 
dr. h. r. Jákob Goldschmiedt Ge- 
schaftsinhaber dér Darmstadter n. 
Nationalbank, Ministerialrat Hans 
Goslar, dr. h. r. Áron Hirsch, Bert- 
hold Israel i. Fa. A. Israel, Han
delsgerichtsrat Berthold Kirstein, 
Reehtsanwalt dr. Alfréd Klee, Ge
heimrat Prof. dr. Heinrich Rolin 
Handelsgerichtsrat Alfréd Sala
mon, Frauenarzt dr. Ottó Schlesin- 
ger, Bankier Julius Schwarz i. Fa. 
Sehwarz, Goldschmidt Co. Kom- 
merzienrat Gerson Simon, Direk
tor Heinrich Stahl, Reehtsanwalt 
Heinrich Stern, Handelsgerichtsrat 
Félix Sturk, Stadrat dr. Richarl 
Trietel, Arnold Zweig.”

Vajha nálunk is tudatára éb
redne a zsidóság kötelességeinek 
és kiragadná legfontosabb intéz 
menyeinket a személyi hiúság vá
sárának ölelő és — fojtogató kar
jaiból!

mára nagyobb életlehetőséget te
remtünk általuk. A kivándorlás két 
irányú, az egyik Palesztina, a má
sik az exotikus területek. Európai 
államok és Északamerika bezárták 
kapuikat, tehát itt komolyabb és 
rendszeresebb kivándorlási akciók
ról nem lehet szó.

Először Palesztinával foglalko
zunk. Figyelmen kívül hagyjuk a 
mostani szentföldi helyzetet, amely 
múló és a zsidó jövő szempontjából
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még előnyös is. A mandatárius ha
talomnak világos ezek után, hogy 
nem csak erkölcsi, de érdek szem
pontokból is a zsidóság ügye mellé, 
való kiállás a helyes. Azokat a kö
röket, melyek birtok-politikai okok
ból szítják a véres viszályokat. _ a 
mandatárius hatalom és a Jisuv 
közös működésével megsemmisítik 
s ezek befolyásának megszűnésével 
a Palesztinái arabság és a zsidó 
békés együttműködése feltétlenül 
bekövetkezik és az ottani élet \ i- 
rágzóbb lesz, mint volt.

Szóval a kivándorlás főiránya 
Palesztina felé halad. Itt azonban 
nem szabad megfeledkezni arról 
hogy ez nem Amerika, ide nem 
csak a kenyérért történik a költöz
ködés. Itt teljes nyelvi és érzelmi 
'átalakulásnak kell előbb megtör 
ténnie. Itt zsidó otthon épül, a hé
ber kultúrának feltámadt földje, 
ahol küzdelem, lemondás, lelkesség, 
fokozott munkateljesítmény és ide
alizmus nélkül nem állhat meg 
senki a fiatalok közül. Ide már 
lelki átrétegeződés szükséges a fog
lalkozásbeli mellett. így Palesztina 
évenként néhány száz ifjút befo
gadhat, ha kellően előkészültek 
egyénileg és ha a magyar zsidóság 
összessége meg hozza a kellő áldo
zatot is értük. Erre vonatkozóan 
különben megfelelő hivatalok (Pa
lesztina G. H. stb.) megadhatják a 
felvilágosításokat részletesebben.

A másik irányú kivándorlás 
azokba az államokba történhetik, 
ahova megengedett még. Első sor
ban a délamerikai államok jöhet
nek szóba, továbbá a gyarmati te
rületek, élén a most aktuális Abesz- 
színia. Csak egy példát hozok. Egy 
Berlinből kiüldözött fiatal magyar 
orvost ismerek, már önálló tudo
mányos munkája is megjelent. Cik
kei nagy számban. Mindent elkövet 
a nosztrofikálásra. Hiába. Ma még 
él az átmentett pénzéből, mi lesz 
vele azután? Elziillik? Elvenne egy 
amerikai leányt, akivel kiutazna és 
egy félévi „teljes ellátást” kér, 
amíg amerikai állampolgárrá lesz, 
és megszerzi az ismeretségét. Ké
rem, legyen az hitközség, vagy 
akár házassági közvetítő iroda, ha 
kell, legyen egy szerv, ahová el
mehet ez a fiatal ember, előadhatja 
baját, kérését és segítsenek rajta. 
Tartson ez a szerv összeköttetést 
az említettük országok hitközségei
vel, szállítsunk számukra papot 
(állástalan rabbik: ez is komoly 
probléma már!!, orvost, kereskedőt, 

munkást. Bizonyos vagyok benne, 
hogy eredményes volna ennek az 
irodának a működése.

HJozzávetőlegesen megadtuk a 
közület kötelességeinek sorát, az 
ifjúság „kenyér” problémája körül, 
most foglalkozzunk az ifjúság 
„tennivalóival”.

Sohasem volt rózsás és könnyű 
az ifjú helyzete, aki mögött nem 
állott anyagi bázis vagy összeköt
tetés stb. Meg kellett küzdeni min
dig a létért, a felfelé ívelő pályá
ért. Ma össze nem hasonlíthatóan 
nehezebb az út. tehát jobban sze
relje fel magát. Ezzel számolni kell. 
Zsidónak és szegénynek született 
szerelje fel magát jól szerszámok
kal. így először is a tudása, bár
milyen területen, legyen komoly 
és alapos. Szorgalom, kitartás, ké
pesség birtoklása mellett még 
pluszt is kívánunk tőlük. így első
sorban nyelvtudást. Az állástalan 
zsidó ifjú, bármennyire is őrli 
idegeit ez az állapot, egy pillanatig 
se pihenjen, hanem tanuljon nyel
veket. Maga a nyelvtudás is ke
nyeret juttathat birtokosa számá
ra, meg azután az állás keresésénei 
és esetleges kivándorlásánál nagy 
előnyt jelent.

Xe ragaszkodjék a diplomához,

Rabbiavatás
Előkelő, nagy közönség jelenlé

tében avatták rabbivá hétfőn dr. 
Patai Rafaelt, dr. Patai Józsefnek, 
a kiváló zsidó írónak és publicis
tának fiát. A kitűnő fiatal tudóst 
júniusban avatta doktorrá a buda
pesti tudományegyetem után a Pa
lesztinái zsidó egyetem is, melynek 
ő az első doktora. A rabbiszeminá
rium hétfői ünnepségén avatták 
rabbivá dr. Molnár Lászlót is, aki 
már korábban elfoglalta állását a 
pesterzsébeti hitközségnél.

Abrahámsohn Manó főkántor 
megkapó zsoltáréneke után dr. He 
vési Simon vezető-főrabbi üdvö
zölte a két fiatal rabbit. Dr. Patai 
Rafaelhez fordulva kiemelte, hogy 
ő a jeruzsálemi mesterek lábainál 
is ült és első volt, aki ezen a zsidó 
egyetemen doktori címet nyert. 
Megemlékezett arról is, hogy a fia 
tál pap a kultúra, az irodalom leve
gőjében nevelkedett, hiszen apja és 
anyja egyformán kiváló művelői 
az irodalomnak. Végül megáldotta 
a fiatal papokat.

Az avató beszédre dr. Patai 
Rafael válaszolt. Beszélt a papi hi
vatás fenségéről, melynek gyakor- 

vagy az intellektuális pályákhoz. 
Legyen kész az átrétegződéshez. Ne 
nézze le hamis, helytelen beléjene- 
velés folytán az ipari, a kereske
delmi pályák bármelyikét is. Em
ber, művelt ember maradhat ott is.

Végül a zsidó ifjúság törődjön 
önmagával. Ne várjon mindent a 
közösségeinknek munkájában való 
désekkel, törődjék a hitközséggel, a 
zsidóság eszmei értékeivel, irodal
mával, történelmével, vallási élete
vei. mozgalmaival s keresse, találja 
meg ott a helyét. Ez a kívánság 
természetesen az egyetemes ifjú
sághoz szól. Álljon rendelkezésére 
közösségeinkenk munkájában való 
részvétel végett és általában érezze 
magát a zsidóság testének élő ré
szeként, hogy a folytonosság a zsi
dó életben meglegyen. Közöny, una
lom, nemtörődömség önmaga szem
pontjából végzetes hiba volna

Ezek volnának a kötelességek, 
amelyek a közület és az ifjúság ré
széről felmerültek, amikor az ifjú
ságunk sorsáról, kenyeréről, jövő
jéről volt szó, amelyeket általában 
tárgyalásra elsőrendűen fontosnak 
tartunk. Ezután tárgyaljuk a kér
dések másik csoportját, amelyek 
vallásiak és kulturális vonatkoza- 
suak.

lása most olyan nagy nehézségekbe 
ütközik, amikor az új nemzedék 
sajnálatos módon távolodott el a 
hittől. A papnak le kell hatolni a 
lélek mélyére és ott megkeresni a 
hajlamot a vallásosság iránt. Visz- 
szaemlékezett arra, hogy azokban 
a napokban mondta el a zsidó 
egyetemen az avató-igét, amikor 
véres küzdelem folyt a zsidóság el
len abban az országban, mely ha
zája volt és melyet most épít újra.

A felavatás után Steril országos 
irodai elnök üdvözölte Wertheimer 
Adolf igazgatót, aki ezen az ava
táson szerepelt először, mint a sze
minárium vezérlőbizottságának új 
elnöke és annak a reménynek adott 
kifejezést, hogy Wertheimer műkö
désének hasznos és áldásos hatása 
lesz a szemináriumra. Wertheimer 
Adolf válaszában megemlítette, 
hogy a kultuszminiszter is annak 
a várakozásnak adott kifejezést, 
amikor kinevezése után fogadta, 
hogy szívvel-lélekkel. fog dolgozni 
a Rabbiszeminárium érdekében és 
ő igyekezni is fog ennek a várako
zásnak teljes mértékben eleget 
tenni. Hevesi Simon dr., vezető-fő
rabbi üdvözölte még Wertheimer 
Adolfot, majd az ünnepély a Szó
zat hangjaival ért véget.



9 rZSIDÓ ÉLET

Paradoxonok vigjátéka a HEP színpadán
— Beszélgetés —

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

— Van szerencsém, kedves di
rektor úr. Mi az, amit olvas? A 
budai hitközség Értesítője?

— Ne-e-em, ne-e-em ... nem a 
budai hitközségi Értesítő.

— Pedig annak néztem. Hja, 
tudom már, a HEP Értesítője. Én 
is olvastam.

— Mi az, hogy HEP?
— Hát a Hitközségek Együtt

működésének Pártja. Furcsa kis 
írás, mondhatom, ez a két eddig 
megjelent szám, amelyben a HEP 
kiválóságainak összegyűjtött mű
vei láttak napvilágot. Furcsa, kí
vül is, belül is.

— Mi furcsát talál rajta? Vagy 
benne?

— Nézze, kedves direktor úr, 
nem tagadhatja ugyebár, hogy a 
HEP Értesítőiének külső képe 
megtévesztően a budai hitközség 
Értesítőiének külső képére emlé
keztet. Ez nyilván nem véletlen. 
És ezzel most a HEP akaratlanul 
is elszólta magát.

— Hogy-hogy?
— Hát úgy. hogy bizonyára 

nem ezért vette fel lapja ezt a 
köntöst, mert a szerinte autonó
mista törekvéseket szolgáló hit
községi Értesítő nagyon népsze
rűtlen lenne a budai zsidóság kö
rében. Mert akkor annak a kön
tösében megjelenni a HEP részé
ről semmi értelme sem lenne. Ha
nem éppen ellenkezőleg van a do
log. Nagyon jól tudják, hogy a 
hitközségi Értesítőt minden bu
dai zsidó örömmel veszi a kezébe. 
Hadd higyje hát. hogy most is 
azt fogja olvasni. Egy kis pia 
fraus. A kereskedelmi életben 
tisztességtelen versenynek mond
ják ugyan, ha valaki a maga 
portékáját másvalaki árújának a 
sajátos csomagolásában. vagy 
megtévesztésre alkalmas adjusztá
lásban hozza forgalomba. De nem 
hiszem, hogy ez esetben ebből 
nagyobb pörösködes tamadna, 
mert a HEP ezzel a maga rová
sára szólta el magát, amikor 
maga is elismeri, hogy ez a bu
dai hitközség mai vezetőitől irá
nyított lap milyen népszerű. De 
még a külsejénél is furcsább a 
HEP-Értesítö belseje, valóban na
gyon mulatságos. Szinte kultuszt 

csinált a paradoxonokból és ellen
mondásokból.

— Az megértem, kedves tanár 
úr, hogy magának nem tetszik ...

— Dehogy- nem tetszik, sőt na
gyon is tetszik. Én csak örömmel 
üdvözlöm, ha a HEP ilyen gyönge 
eszközökkel harcol...

— Hát miben látja az ellen
mondásokat?

— Mindjárt a nevében és a ki
állásában! Együttműködési párt

nevezi és gerálja magát, de 
í előtt sem kétséges, hogy- 

.Djjütt működni csak azzal lehet, 
aki teljesen ön- és különálló. 
Mintahogy egy vállalat is csak 
egy más vállalattal „működhet 
együtt”, de nem egy beolvasztott 
szervvel. Már pedig, hogy7 a HEP- 
nek, amely7 a fúziót „együttmű
ködéssel” kendőzi, nem a budai 
hitközség önállósága és teljes ön
rendelkezési joga az ideálja, azt 
mindenki tudja.

— Ez csak amolyan ráfogott 
ellenmondás. Nagyon kell magya
rázni. hogy7 valaki is elfogadja. 
Ha a többi is ilyen, kedves ta
nár úr, akkor én meg vagyok elé
gedve. Lássuk hát.

— Mondja, kedves direktor úr. 
ugyebár a HEP-isták felesküdt 
hívei a Vezér statútumainak? Hát, 
hogy lehetnek budai HEP-isták 
az új statútumok hívei, amikor 
kénytelenek bevallani, mint ahogy 
pl. dr. László Áron vagy Szántó 
Jenő is teszik, hogy „a jóváha
gyás alatt álló statútumok ér
vényre emelkedése esetén a budai 
hitközség elerőtlenednék, sőt fenn
maradása is kétségessé válnék”, 
vagy, hogy „az új kongresszusi 
statútumok alapján a budai hit
község nem lesz képes önmagát 
fenntartani.” Hát nem képtelen
ség az. hogy ezért lelkesedjenek 
budai zsidók?

- Éppen azért kell az együtt
működés vagy a fúzió, hogy Buda 
össze ne roppanjon.

— Hogy- értsem ezt? Hiszen ép

JUBADONT JUBA
orth. kóser fogkrémet Kérje mindenUii l orth. kóser sütőport

A budapesti orth hitközség rabbiságínak felügyelete alatt készülnek.
Gyártja: FELES ISTVÍNNÉ Budapest, VII, Rottenbiller utca 8.

pen a fúzió szószólói hirdetik, 
hogy nem Buda, hanem Pest ér
dekében kell az együttműködés. 
Bródy Ernő azt kívánja a HEP- 
Értesítőbeli cikkében, hogy7 „a 
Pesten kereső és a Budán lakó 
zsidóvallású magyart adózási ala
pon ne foglalhassa le egyoldalúan 
Buda”, Sós Ármin pedig — és ő 
csak tudja! — nyíltan bevallja, 
hogy7 „az ország első hitközsége 
nem nélkülözheti ezeket a jöve
delmeket”. Világos tehát, hogy az 
új statútumok adó-rendelkezései 
nem Buda, hanem Pest érdeké
ben készültek! De ők azt állítják, 
hogy attól a budai hitközség fog 
fellendülni, ha adójövedelmét a 
pestinek javára fogják megcson
kítani. Ha pedig Pestnek a maga 
boldogulásához kell a Budától el
vont adótöbblet, akkor hogy7an 
lehet jóhiszeműen azt állítani, 
hogy ebből akarják Budát a 
pesti hitközség segítségével azok
hoz az intézményekhez juttatni 
(templomok, iskolák, stb.l, ame
lyeket már olyan régen nélkülöz 
(Sehlesinger Miksa cikke)? Hátha 
ez nem ellenkezik minden józan 
logikával, akkor a fehér is fekete 
és a nappal is sötétebb a legsö
tétebb éjszakánál. Ami pedig 
Szántóék érdemeit illeti, a temp
lom ...

— Ezt csak nem vonhatja két- 
ségbe?...

— Hát. kik jártak közben a 
lágymányosi templom építési en
gedélyének elgánesolására. az 
autonómisták, vagy a HEP-isták? 
Kik szavaztak és agitáltak a 
templomi építési költségek meg
ajánlása ellen, a HEP-isták vagy 
autonómisták? Most aztán, hogy 
áll a templom, ez megint az ő 
érdemük! Hát már minden lo
gika fejetetejére állítható?

— De azt csak nem tagadhatja, 
hogy Szántó Jenő pénzügyi kon
cepciója ...

— Nem is tagadom, hogy pl. 
az ő pénzügyi koncepciója volt a 
budai chevrának egy olyan finan
ciális tranzakciója, amely való
sággal a tönk szélére juttatta. De 
miért kell és hogyan lehet ebből 
érdemet kovácsolni? Ö nem épí
tette fel a templomot, de még 
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csak a financiális és az építészeti 
terveket sem csinálta vagy csi
náltatta meg, mégis az ö érdeme 
— persze —, hogy a templom már 
megvan! De a legszebb és legmu
latságosabb paradoxonokat meg 
logikai szaltó-mortálékat a tudó
sok és az írók szolgáltatták. A 
kitűnő agg történettudóssal pl. 
felfedezteti, hogy Széchenyi egye
sítette Pestet és Budát. Mikor és 
hol és hogyan? Hatvány Berta
lan báró cikke, azt állítja, hogy 
„a budai hitközség pénzügyeinek 
kezelési módja” nem lehet elég 
jelentős kérdés ahhoz, hogy meg
okolja a statútumok életbelépésé
nek késedelmét — de ahhoz elég 
jelentős, hogy a statútumok élet
belépését megokolja? És ha a ki
váló tudóssal szemben „oly kí
méletlenül jártak el” — vájjon az 
autonómisták? — és ha ezt olyan 
őszintén fájlalja Hatvány báró 
(amit el is hiszünk): hogyan kö
vetkezik ebből, hogy neki azok 
oldalára kell állnia, akik ezt a 
merényletet a tudós lelkiismerete 
és igaza ellen elkövették?

— No, de a Füst Milán cikke!?
— Nagyszerű! A legkitűnőbb 

propaganda a HEP ellen!
— Hogyan?
— Hát úgy, hogy a következőt 

írja: Láttam egyszer egy zseniá
lis kis zsidó fiút, nyolc éves volt 
és már Spinozáról tudott beszélni, 
azután meg egyszer Félix Salten- 
nel beszélgettem el egy Becsben 
látott Shylock-alakról: ergo... 
tehát... nem tartom elégségesek
nek a budai zsidók kultúrintéz
ményeit!!!! Világos, mi?! Ebből, 
csak kitűnik, hogy a HEP-nek 
van igaza? Éppúgy, mintahogy 
Székely Dezsőné cikke is nagyon 
fején találja a szöget. De hát őt...

— Kérem, ne bántsa, az egy 
drága, bájos asszony ...

— Senki se becsüli és szereti 
jobban az ő munkáját nálam. De 
a cikkének a logikáját mégis 
gyöngéllcm. Mert azt mondani, 
hogy a budai hitközség lehetővé 
tette, hogy a nők is beleszóljanak 
a közügyek intézésébe, most te
hát gyertek, budai zsidó asszo
nyok azoknak az oldalára, akik 
még a férfiaknak sem adták meg 
mindenkinek ezt a legelemibb jo
got... talán nem egészen logikus. 
Vagy elfelejtette már ez a nagy
szerű zsidó asszony, hogy az ő 
füle hallatára jelentette ki a ta
valyi Miuosz-kongresszuson az 
Országos Iroda elnöke, hogy nem 
helyesli a nők hitközségi válasz

tói jogának megadását és hogy 
szerint a nőknek csak a háztartás 
dolgaival kellene foglalkozni?...

— De hát tanár úr, az Isten
ért, békét, békét!... Miért nem 
csinálnak békét ebben az áldatlan 
helyzetben?

— Eszembe jut erről egy nem
régiben látott kedves kis jelenet. 
Az új nevelőnő sehogysem tudja 
magához édesgetni a kis Lacikát. 
Lacika durcáskodik és rugdalózik.

Palesztinában 
végre, úgy látszik, helyreáll az. oly 
fájdalmasan és régóta nélkülözött 
békeállapot. Amikor Anglia Dili 
tábornagyot csaknem diktátort ha
talommal kinevezte Palesztina fő
parancsnokává és tizenhétezerre 
emelte fel a Palesztinái angol ka- 
naság létszámát, a legfőbb arab 
nemzeti bizottság belátta, hogy az 
ellenállás céltalan, mert csak to
vábbi súlyos anyagi és véráldoza
tot jelent a siker minden reménye 
nélkül. Vasárnap reggel megjelen
tek Palesztina minden városában 
és községében a négy arab ural
kodó, Abdullah, Ibn Szánd. Gház.i 
és a yemeni imán, valamint a leg
főbb arab nemzeti bizottság kiált
ványai. melyben bejelentik a 
sztrájkmozgalom és a felkelés be
szüntetését. Az arab terrorcselek
mények természetesen ezzel még 
nem értek egy csapásra véget. A 
kiáltvány megjelenésének napján 
Akre mellett agyonlőttek egy zsidó 
rendőrt s a Mezopotámiából jövő 
petróleumvezetéket ismét megron
gálták. a kifolyó olajat pedig fel
gyújtották. Ez volt a negyvenkette
dik ilyen olajvezetékrongálás az 
arab ellenállási mozgalom kezdete 
óta. Jeruzsálemben mindezek elle
nére bizakodó a hangulat. Az ara
bok már vasárnap kezdtek beren
dezkedni a normális gazdasági 
életre. Sok üzletet kinyitottak meg
indultak az arab autóbuszjáratok 
és megjelentek a piacokon a falusi 
arab árusok. Az arab üzemekben 
is megkezdődött a munka. Magától 
értetődik, hogy a gazdasági élet 
normális folyamatának megindu
lása még eltart egy ideig. A meg-

Síremlékek 
a legolcsóbb árban 
Löwy*nél  Budán

II.. Fö-» 79. Tel : 1-515-81.
Fióküzlet és ie'ep 111. Bécsi-út. 
A '.releybir z indulási állomá
sától 2 percnyire.

Meg akarja rúgni a frajlánt. Ez 
meg tréfálkozva és mosolyogva, 
kinyújtott kezével úgy tudja ma
gától távoltartani Lacikát, hogy 
a rágása nem éri el. Lacika dü
hös lesz és elkezd éktelenül sírni: 
— Mama, mama... a frajlán nem 
hagy békében...

— Ne haragudjék, kedves tanár 
úr, hogy megszakítom az érdekes 
beszélgetést, el kell sietnem...

SPECTATOR

1

szakadt hitelreláeiókat helyre kell 
állítani. új árúkészleteket kell 
gyűjteni, az abnormális viszonyok 
következtében magasra szökött 
árakat a normális helyzethez mér
ten újra megállapítani. De ez nem 
esőkkénti Palesztina zsidóságának 
örömét. A fontos' az. hogy a vasár
nap legalább Jeruzsálemben már 
lövöldözések és zavargások nélkül 
múlt el.

Az angol parlament 
által kiküldött bizottság rövidesen 
megkezdheti működését. Ez a bi
zottság lesz hivatva az ellentétek 
okait kivizsgálni. A világ zsidósága 
Palesztina zsidóságával együtt 
nagy várakozással tekint a bizott
ság munkája elé, mely — remélhe
tőleg — objektív módon és befo- 
lyásolhatatlanul fog kereső mun
kájában eljárni. A befolyásolhatat- 
lanságra annál nagyobb szükség 
van. minthogy nem szabad egy pil
lanatig sem megfeledkezni arról, 
hogy az események elfajulásában 
igen jelentős szerepet játszottak 
azok a tisztviselők, akik valósággal 
szabotálták a rendcsinálásra szol
gáló intézkedések végrehajtását és 
arab — barát beállítottságukban 
önkénytelenül is tápot adtak az 
izgatásnak. Méir Dizengoff, Tel- 
Aviv városalapító polgármestere 
néhány nappal halála előtt drámai 
nyilatkozatban hangoztatta ezt a 
vádat.

A német zsidók 
existenciáját is új veszedelem fe
nyegeti az „Tnformation” berlini 
távirata szerint. Állítólag újabb 
rendszabályok készülnek azzal a 
célzattal, hogy a zsidók teljesen ki
rekesztessenek a kereskedelmi és 
bank-üzletekből. E rendszabályok 
az ipari részvények tulajdonjogát 
is elvennék a zsidóktól, akiknek 
kereskedelmi hiteleit is korlátoz
nák. Az utolsó pillanatig még min 
dig reménykednek, hogy e rendsza
bályok életbeléptetésétől az illeté
kesek mégis el fognak tekinteni.
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A szidra margójára
Noách.

Irta : dr Rubinstein Mátyás 
szekszárdi főrabbi.

„Éleh tóldosz Nóáeh, Nóách is 
cadik tómim hójoh bödórószov esz 
hoelókim... hiszháléeh Nóáeh — 
Nóáehnak pedig ez a története: 
Nóách igaz, jámbor férfiú vala a 
vele egykorúnk között, Istennel jár 
vala Nóách”.

A régi tanítás: „Máh seiru löó- 
Vosz iru lövónim. — Ami megtör
tént az elődökkel, az megismétlődik 
az utódokon”, helytálló a Nóáehra 
való vonatkozásban is, egy előző 
ige bevonásával: „Vönoách móeö 
éhén böéné hásém — Nóáeh ke
gyelmet talált az Örökkévaló előtt.” 
Az utódok is kegyelmet találtak az 
Örökkévaló előtt — az Örökkévaló 
Izraelt tulajdon népévé tette meg. 
megismertetve magát vele s a vi
lággal való megismertetését reá 
bízva.

És Izrael él jámborul hivatásá
nak e földön. Őrzi s óvja az Örök 
kévaló nevét. Tűrnie s szenvednie 
kell ugyan hűségéért, odaadásáért, 
de a küldetése mellett való kitar
tásban semmi sem ingathatja meg.

Sokféle szenvedés érte már tör
ténetének útján: kiközösítették az 
emberi társaságból, megbélyegez
ték, elnyomták, üldözték, máglyára 
hurcolák, a kinok kínjával gyötör 
lék — rágalmazták is — de most: 
a rágalmak özönét zúdítják rá.

Egy új „mábul” özönlik reá. 
Világháború zuhant az emberiségre 
— s a legvesztesebb ő lett. Ráfog
ták fiaira, hogy nem teljesítették 
megkivántató módon kötelességü
ket a haza iránt — holott Izrael 
fiai 10.0(10 hősi halott hátrahagyá
sával tértek meg a háborúból.

A háború elvesztése neuroti
kussá tette a lelkeket s alkalmassá 
minden téveszme befogadására — 
de azért az orosz bolsevizmusok it
ten történt meghonosulásáért a 
honi Izraelt tették felelőssé. Orosz
országban az évszázados önkény
uralom a bolsevizmus végi ötébe 
sodorta a megkínzott s meggyötört 
lelkeket, de azért az orosz bolseviz- 
musért az orosz zsidók felelősek — 
még pedig 80 százaléknak szörnyű 
arányában. De nemcsak ők felelős- 
sek, hanem a német zsidók is s az 
egész világon élő zsidóság is. Spa
nyolországban vérengzésben s ke 
gyetlenségben tobzódik a terjeszke
désre éhes bolsevizmus. Zsidóknak 
a műve az is, akik 1492-ben elköl
töztek Spanyolországból.

Miként védekezzünk a rágalmak

nak e szennyes áradata ellen? Csak 
egy védekezési módunk van: a 
vallás. Minél buzgóbban teljesítjük 
vallásos kötelmeinket, annál jobban 
halványul és enyészik a bolseviz
mus rágalma. Csak Isten-parancso
lataink buzgó teljesítése, csak a 
hitnek bárkája óvhat meg bennün
ket a rágalmak özönének ártó, 
pusztító hatalmától.

És harcolni fog értünk az Örök
kévaló is, mint Egyiptomnál: az 
örökkévaló igazsága, — ártatlansá
gunk szivárványa fel fog ragyogni 
az emberiség egén — s a mi rágal 
mazóink meg fognak szégyenülni 
s Izrael neve hófehéren s tisztán 
fog állni a világ előtt.

HÍREK

Okt. 17, szombat — Chesván 1 (Ros- 
chodes 2 napja, hetiszakasz: Noách, haf- 
tóra : Hásomájim kiszi, Jezs 66 fej. 1-42 v., 
szombat kimen. : 5.41), — okt. 18, vasár
nap — Chesván 2, — okt. 19, hétfő — 
Chesván 3, — okt. 20, kedd — Chesván 4,
— okt. 21, szerda — Chesván 5, — okt. 
22, csütörtök — Chesván 6, — okt 23, 
péntek — Chesván 7 (szombat bejöv.: 4 44),
— okt. 24, szombat — Chesván 8 (heti
szakasz Lech-löchó, haftóra: Lomo tajmár, 
Jezs. 40. fej. 27 v., 41 fej. 16 v.-ig, szom
bat kimen : 5.29), — okt. 25. vasárnap — 
Chesván 9, — okt. 26, hétfő — Chesván 
10, — okt. 27, kedd — Chesván 11, — 
okt 28. szerda — Chesván 12. — okt. 29, 
csütörtök — Chesván 13. — okt. 30. pén
tek — Chesván 14 (Ujholdszentelés utáni 
időpont, szombat bejöv. : 4.25).

— A magyar zsidóság gyásza Göm
bös miniszterelnök halála alkalmából. A 
magyar zsidóságot árnyalati különbség 
nélkül mélységes részvéttel töltötte el 
Gömbös Gyula miniszterelnök tragikus 
körülmények között bekövetkezett ha
lála. Október 8-án, Sömini-áceresz nap
ján a reggeli istentisztelet keretében az 
ország minden zsidó hitközségének temp
lomában kegyelettel emlékeztek meg 
papjaink a Megboldogult nagyértékű 
köztevékenységéről és elévülhetetlen ér
demeiről. A pesti Dohány-utcai főtemp
lomban dr. Fischer Gyula főrabbi, a 
budai Öntőház-utcai főtemplomban pedig 
dr. Kiss Arnold főrabbi méltatták a 
hívek meghatott érdeklődése közben az 
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élte delén elhunyt államférfiú életmun
káját és megkapó szavakkal adtak ki
fejezést a magyar zsidóság őszinte gyá
szának.

— November 1-én és 2-án választ 
Buda. A budai hitközség képviselőtes
tülete 150 rendes és 50 póttagjának, va
lamint a lágymányosi templomkörzet 
választmánya 39 rendes és 10 póttag
jának megválasztására dr. Berényi Sán
dor választási elnök f. é. november hó
1. és 2. napjára tűzte ki határnapul. A 
képviselőtestületi tagokra a lágymányosi 
körzet tagjai a XI., Váli-utca 6. sz. a. 
hitk. elemi iskola tornatermében, a hit
község többi tagjai a III., Zsigmond 
utca 49. I. a. székház tanácstermében, a 
körzeti választmány tagjaira a körzet 
tagjai a Váli-utca 6. sz. a. szavaznak.

— Félszázados papi jubileum. Ritka 
ünnepség színhelye lesz okt. 18-án, va
sárnap délután 3 órakor az irsai zsidó 
templom. Az alberti-irsai hitközség és 
kerülete Büchler Zsigmond főrabbi fél
százados áldásos papi működését ün
nepli. A puritán papi erényei révén or
szágszerte tisztelt főrabbi jubileumán, 
majd minden zsidó hitközség és intéz
mény képviselteti magát.

— Választ a pesti chevra. A Pesti 
Chevra Kadisa október 18-án, vasár
nap reggel 9 órától, esti 6 óráig a 
chevra Erzsébet-krt. 26. sz. a. szék
hazában választja meg a képviselőtes
tület tagjait.

— Heller professzor pere. Dr. Hel- 
ler Bernát professzornak, az „Egyenlő
ség” ellen indított rágalmazási perében 
a budapesti büntető törvényszék Vá- 
rady-Brenner tanácsa tudvalévőén okt. 
14-ét tűzte ki határnapul, az elrendelt 
bizonyítási eljárás lefolytatására. Dr. 
Szabolcsi szerkesztő nem jelent meg a 
tárgyaláson, jogi képviselője orvosi bi
zonyítvánnyal mentette ki távolmara
dását. mire a törvényszék elhalasztotta 
a tárgyalást és új határnapul november 
10-ét tűzte ki.

— Házasság. Guttmann Rezső, okt. 
4-én délben, előkelő 'nászközönség je
lenlétében vezette oltárhoz a budai Ön- 
tőház-utcai főtemplomban Herzl Bélának, 
a Budai Chevra Kadisa intézményi elöl
járójának és nejének Anna leányát.

— A pesti Bethlen Gábor-téri temp
lomkörzet ifjúsági csoportja szokásos 
kedd esti összejövetelét okt. 13-án 
kezdte meg Bethlen Gábor tér 2. sz. a. 
központi helyiségében.

Briliáns ékszerek, 
ezüst disztáigyak, 
gyertyatartók, mén- 
órák és tórafelize- 
relések nagy válasz- 
tékban •
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— Kelenföld-Lágymányos zsidósága 
a budai hitközség autonómiájáért. Ke
lenföld-Lágymányos zsidóságának veze
tői, október 3Cán a lágymányosi temp
lomkörzet Verpeléti-utcai menza-helyi
ségében tartott megbeszélésükön, lelkes 
hitvallást tettek a budai izr. hitközség 
önállósága és függetlensége mellett. A 
zsúfolásig telt teremben a gyengélkedő 
Schwarcz- Samu körzeti elnök heh 
dr. Gosztonyi Ármin elöljáró nyitotta 
meg az értkezletet és meggyőző ér
vekkel fejtette ki. hogy a lágymányosi 
zsidóságnak nem volt más kívánság 
mint hogy templomot kapjon és hogy 
az ottani hívek számarányuknak megfe
lelő mértékben foglaljanak helyet a 
budai izr. hitközség újonnan választandó 
képviselőtestületében és elöljáróságá
ban. A budai anyahitközség e-'t - 
vánságukat száz százalékban teljesítette, 
sőt meggyőző tanúságát szolgáltatta a 
lágymányosi hittestvérek érdekeinek 
megnyilvánult kívánságokon túl is való 
respektálásának és honorálásának. Dr. 
Csobádi Samu, a hitközség érdemes a’- 
elnöke ismertette ezután lelkes ünnep
lés közben a hitközség elöljáróságának 
álláspontját. Dr. Strelinger Sámuel 
megjegyzései után Gesztes Ferencz. a 
hitközségi autonómia-párt elnöke és 
Krámer Adolf körzeti alelnök szedték 
széjjel a fúziósok mesterséges vádjait, 
mire az értekezlet egyértelmíileg ki
mondotta. hogy Kelenföld-Lágymányos 
zsidósága, mint egy ember csatlakozik 
a Budai Hitközség Autonómiáját Védő 
Párthoz, annak listájával szavaz a bu
dai hitközségi választáson és lelkes tá
mogatásáról biztosítja a budai hitköz
ség jelenlegi elöljáróságát.

Eltávolítják a lipcsei Mendelssohn- 
szobrot. Lipcséből jelentik, hogy Félix 
Mendelssohn Bartholdynak, a kiváló zsi
dószármazású német komponistának a 
Leipziger Gewandhaus előtt álló szob
rát eltávolítják helyéről. A hírneves 
zeneszerző Mózes Mendelssohn unokája 
volt, ö maga rég elhagyta ősei hitét, 
de a néphangulat nem tudja megbccs:’ 
tani zsidó származását.

— MINDEN HÁZTARTÁSI kérdés
ben (különíeges és diétás receptek) díj
talanul áll a háziasszonyok rendelkezé
sére, tbaigazitással a Meinl Gyula rt. 
Háztartásgazdasági Tanácsadója, VII., 
István-út 23 25. sz.

Egy tudós rabbi megbecsiiltetése. 
Dr. Goldberger Izidor, a tudós tatai fő
rabbi a napokban töltötte be 60-ik élet
évét. Ezt az alkalmat egykori hitköz
sége, a sátoraljai statusquo zsidó közös
ség, amely ma is régi szeretettel és 
megbecsüléssel gondol hajdani lelkipász
torára, megragadta arra, hogy életének 
e nevezetes fordulóján biztosítsa öt 
elmulhatatlan ragaszkodásáról. A hit

község elnöke alábbi levélben értesí
tette a s. a. újhelyi képviselőtestület 
kedves megemlékezésről: „Statusuo ante 
alapon álló sátoraljaújhelyi izraelita hit
község 105. szám 1936. Főtisztelendö dr. 
Goldberger Izidor főrabbi úrnak Tata. 
Hitközségünk képviselőtestülete a folyó 
évi október hó 6-ik napján megtartott 
ülésében hatvanadik születésnapja alkal
mából hálásan emlékezett meg főtisz
telendő Főrabbi úrnak itteni kiváló ered
ményes működéséről, mely kedves és 
felejthetetlen emléket hagyott hitköz
ségi életünkben. Ezért nagy lelkesedés
sel egyhangúlag elhatározta, hogy jegy
zőkönyvi megörökítés mellett a zs:dó 
feiekezet tudós papjának hatvanadik szü
letésnapján örömmel fejezi ki legmele
gebb üdvözletét és igaz szívből kívánja, 
hogy közhasznú, áldásos papi működését 
még megszámlálhatatlan éveken át tö
retlen testi erőben és csorbítatlan sz 
lemi képességgel felekezetűnk javára 
folytathassa. Fogadja kiváló tiszteletem 
és nagyrabecsülésem őszinte kifejezését. 
Sátoraljaújhely. 1936. évi október hó 
12-ik napján. Az elöljáróság képviseleté
ben dr. Róth József hitk. elnök.”

— Halálozás. Dr. Fejér Gyula, a 
pesti zsidó kórház volt szemésztöorvosa 
elhunyt. Október 12-én temették a rá
koskeresztúri zsidó temetőben nagy 
részvét mellett. A pesti hitközség elöl
járósága részéről dr. Rosenák Miksa 
elöljáró, a kórház nevében pedig dr. 
Aczél Dezső igazgató-főorvos mondott 
megható búcsúszavakat.

Reiner Károly tekintélyes fővárosi 
nagykereskedőt, a Reiner Károly Rt. 
textilárú cég igazgatóját súlyos csapás 
érte. Felesége, Reiner Károlyné. szül. 
Rotter Hermina, okt. 5-én. 56 éves ko
rában tragikus körülmények között el
hunyt. Október 7-én délben a fővárosi 
társadalmi élet számos kitűnőségének 
jelenlétében, óriási részvét mellett te
mették a rákoskeresztúri zsidó temető
ben.

— A budai hitközség gyásza. Tauszk 
Jakab, a budai izr. hitközség adóügyi 
jegyzője október 15-én délben hosszú, 
kínos szenvedés után 73 éves korában 
elhúnyt. Budapesten. Mint a trencsén- 
megyei Nagybittse község jegyzője 
kezdte életpályáját Közbecsülés és ro- 
konszenv környezte, nemcsak községe, 
hanem kartársai részéről is. akiknek 
elismerése és bizalma az Országos 
Jegyzőegyesület elnöki székébe ültette. 
Az összeomlás után a fővárosba költö
zött és 1919-ben hitközségi jegyzői mi
nőségben a budai hitközség adóügyi 
osztályának élére került és általános 
megelégedésre, példás kötelességtudás
sal látta el hivatalát, míg a gyilkos kór 

múlt évben ágyba döntötte. Halála, mély 

részvétet keltett. A budai hitközség 
a budai chevra saját halottjának te
kinti. Okt. 18-án, vas. déli 1 órakor teme
tik a farkasvölgyi temetőben.

— Orth. kóser fogkrém! Orth. cik
keket forgalomba hozó kereskedőink fi
gyelmébe ajánljuk Jubadont fogkrém 
hirdetésünket. Ez a fogkrém, mely a bu
dapesti orth. hitközség rabbiságának 
felügyelete alatt készül, a ritualitásra 
súlyt helyező közönségünk által minden 
aggodalom nélkül használható.

— Szegények felruházása. A Pesti 
Izr. Nőegylet ez évben is meleg ruha
neműt szándékozik juttatni a legjobban 
rászorult szegényeknek és ezért az idő 
előtt beállott hideg időjárásra való te
kintettel már most arra kéri a jószívű 
közönséget, hogy mindennemű meleg 
ruha-, fehérnemű- és cipcfeleslegét bo
csássa a nemes cél érdekében az egye
sület rendelkezésére. (VI.. Dessewffy-u. 
41. Telefon: 1-131-66.).

— Chesván. Október 16-án és 17-én. 
pénteken és szombaton chesván újholdja. 
E hónap teljes neve: márchesván, mely 
szó az assyr-babyloni archusamnu (je- 
rách sömini-nyolcvanadik hónap) ból kor
rumpálódott. Azt már a későbbiek is 
sejtették, hogy összetett szó, s mivel 
chesván. az esőzés hónapja, első részét, 
a „mar” héber szóval azonosították, 
mely cseppet, esőcseppet jelent. (L. Jö- 
sájohu 40, 15.) A Szentírásban (Királyok
I. 6, 38) bul a neve, mely a Midrás- 
Tanchuma szerint a ..mábbul" szóból- 
rövidült, amit azzal magyaráz, hogy a 
vízözön óta minden esztendő őszi évad
ján negyven napig esett az eső, míg
nem Salamon király fölépítette a Szen
télyt és avató könyörgésére megszűnt 
az esőzés. Ennek a gondolatnak kifeje
zésére szándékosan használja az írás a 
Szentély-avatás alkalmából, a ,.mab- 
bul” szóból rövidített ..hűl" alakot, 
mellyel, mintha csak azt akarná mindani: 
„mabbul chószér mem” — a mabbul- 
ból hiányzik a mem. vagyis a mem 
betű számértékének megfelelő (40 nap) 
ideig tartó esőzés azon túl megszűnt. 
Rási (Kir. I. 6. 38). úgyszintén, a Tal- 
mud jeruzsálemi (Rós-Hassono elején
II. h.) szerint a ..bul" szó rokon ,.bolo" 
és „novál” igékkel, melyek fonnyadást. 
a növények hervadását jelentik: mások 
szerint „bul" rövidített alakja a „jövu!” 
(termés) szónak és eszerint a termé
kenyítő esőzés hónapját jelenti.

— Az ausztriai újoncok 23 százaléka 
zsidó. Wienből jelentik: Ausztriában a 
napokban tartották meg a sorozást, az 
újonnan életbelépett véderötörvény alap
ján. A besorozott újoncok 23 százaléka 
zsidó, ami messze túlhaladja az osztrák 
zsidóság százalékos számarányát.



13: ZSIDÓ ÉLET

SPECTATOR 
NOTESZÁBÓL

Kinek szabad —
és kinek mem szabad ?

A nagy ünnepek előtt a Pesti 
Izr. Hitközség elöljárósága hirde
tést jelentetett meg a felekezeti 
lapokban, hogy pótimaházat senki
nek sem engedélyez, de még laká
sokban sem szabad külön isten
tiszteletekre összegyűlni. Most azt 
olvassuk, hogy a hitközség főtit
kára Jomkippurkor otthonában 
rendezett istentiszteletet, amelyen 
reggeltől estig maga végezte az 
összes kántori funkciókat Mert hát 
ő szenvedélyes előimádkozó! (Van- 
e, ki ebben kételkednék?) Mi csak 
azt kérdjük szerényen: Vájjon 
megidézték másnapra őt is a VII. 
kér. rendőrségre? Mert azt az öreg 
beteg zsidót, akinek betegsége 
miatt gyermekei otthon rendeztek 
istentiszteletet, megidézték!

•
„Hát ezt szabad ?“

A közelmúlt ünnepnapok egyi
kén — éppen istentisztelet volt — 
betért a Dohány-utcai templomba 
egy külföldi zsidó a nővérével. 
Megálltak a hátsó padsorok között. 
Az orgona búgása, a kántor szár
nyaló éneke mélységes áhítatba 
ringatta lelkűket. Szemük odata
padt ahhoz a rengeteg fehér lap
hoz. amely minden ülésen ott volt 
és amely tengernyi sokaságával 
megrázó fehérségbe borította az 
egész templomot. Vendégeink néz
ték, — azt hitték, talán valami 
ima van rányomtatva — amikor 
egyik szomszédjuk megmagyarázta, 
hogy választás lesz, chevra-válasz- 
tás és a fehér röpcédula nem más, 
mint választási röpirat. Nagyon el
csodálkoztak, talán egy kicsit meg 
is döbbentek, amikor hozzájuk lép 
az egyik samesz és figyelmezteti a 
vendégeket, hogy a nők nem he
lyezkedhetnek el a földszinten, ne
kik a karzatra kell fáradniok. (Ud

Okleveles gyógypedagógiai tanár

internótusában

nehezen nevelhető és tanuló testi és szellemi fogyatékos növendékek 
szakszerű és vallásos nevelést, orth. kóser ellátást 
kapnak. Referenciákkal szolgálnak : Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola és Izr. Tanítóképző igazgatói. — Fogéi D. Budapest, 
VII., Klauzál-tér 16- Telefoni l-309-<2.

varias volt!) Az idegenek nem ér
tették, miért? A samesz újra 
mondja:

— Nem lehet, kérem. A hölgy 
legyen szives a karzatra fáradni. 
Itt állnia — nem szabad.

A vendég tovább is csak értet
lenül néz. Aztán belekarol a test
vérébe és kifelé indulva a fehér 
nyomtatványra mutat és csak eny- 
u.vit mond:

— Hát ezt szabad?!

KI volt ott
és ki nem volt ott ?

Egy régebbi „notesz”-ünk kap
csán kedvenc lapunk: a „Szombat” 
ismét felénk csattogtatja fogait. A 
notesz-t persze rosszul és hiányosan 
idézi. (Elvégre egy kis erőszakos 
változtatás meg se kottyan.) Mint
hogy nem értette meg noteszunkat, 
csak természetes, hogy kommen
tálja azt. Csodálatos filológiai ak- 
ribiával „megfejti”, hogy „Móricka 
és Dolfika nem zsidó fiúk, csak a 
legútszélibb antiszemita szellemben 
megírt, úgynevezett viccekben sze
repelnek”. Hozzáteszi még, — és eb
ben diadalmaskodik legbüszkébben 
oknyomozó kutatása — hogy ez az 
eset pedig, amelyre az egész notesz 
vonatkozik, nem is a Sip-utcában 
történt, hanem Budán, ott tagadta 
meg valaki — „az egyik illetékes 
úi- (nem Diósi főtitkár)” — az in- 
gyen-esketést, viszont éppen a Sip- 
uteai jótékonysági ügyosztály urai 
eszközölték azt ki a szegény vőle
génynek. Végül, pedig, miután a 
„cikk” elején és végén „Spectator 
barátunk”-nak tisztel meg (?), fel
szólít, hogy ezt az esetet glosszál- 
juk előzményeivel együtt.

Noshát mindenekelőtt: ha olyan 
nagyon biztosan tudja, hogy ki 
nem volt az a budai illetékes úr, 
miért nem árulja el, hogy ki volt! 
Vagy nem tudja? Talán megtud
hatná. ha oknyomozó lépteit a bu
dai rabbisági hivatalig folytatná, 
talán ott meg tudnák mondani, 
hogy ki az, aki „nyolcvan pengőn 
alul nem esket”! Továbbá elárul

hatjuk azt is, hogy mi erről a bu
dai esetről nem tudtunk. Hogy a 
mi noteszunk ráterelte a figyelmet, 
ebben valakinek a rossz lelki isme
rete lehetett a motorikus erő. Ezt 
is megtalálhatja, ha ott keresi, 
ahol kell.

Most pedig rátérhetünk a szub 
jektiv vonatkozásokra. Egyszer 
már nyilatkoztunk a Spectator- 
cikkekről. Ebből tudhatná a 
„Szombat” is, ha akarná, hogy 
ezeket és a noteszokat az „egyik fe
lekezeti lap” nem „közli”, hanem 
felváltva ennek a lapnak szerkesz
tője és egyik munkatársa írják. 
Hogy a Móricka és Dolfika-figu- 
rákról azt állítja, hogy a „legút
szélibb antiszemita viccekben sze
repelnek”, erre csak azt mondha
tom, hogy úgy látszik: az „útszéli” 
jelző kedvenc epitetonja lett. Lap
jának ebben a számában is előfor
dul másutt is. Hogy ki mit és mi
nek lát, ez függ — mondotta Bacon 
— az illető szemétől is, amely 
olyan, mint a tükör, a) visszavert 
képbe belekeveri a maga természe
tét is: ha görbe, a képet is torzítva 
mutatja és ha „útszélít” lát. akkor... 
Nem tudom, egy másik jelzője, 
amellyel megtisztel, szerencsé- 
sebb-e? Hogy miért „radikális” a 
mi álláspontunk, nem mondja meg. 
Ha úgy gondolja, hogy azért, mert 
gyökeret ver lábunk a zsidó köz
élet egy és más jelenségének lát
tára, még igaza is lehet. Mi pl. a 
hagyományliűséget is bizonyára 
másképpen értelmezzük, mint ő. 
Szerintünk hagyományhű az a 
zsidó, aki pl. szombatot tart: sze
rinte pedig bizonyára az, aki a 
„Szombat”-ot tartja. (Azért lát 
olyan kevés igaz zsidót! De azok 
között is a legigazibbnak persze 
önmagát). Egyébként, ha nem tud 
valamit megírni, — azt meg lehet 
Íratni mással, (amint meg is szokta 
tenni), de rabulisztikát kölcsön 
kérni, nem igen lehet. Ez az ő sa
játja, épxígy mint a dühe, amely 
tehetetlenségében hol „útszéli” — 
szavakba formálódik, hol vérbe- 
forgó szemvillantások mellett fog
csikorgatva vadul. Aki nem ismeri 
a félelmetességet, meg is talál 
ijedni tőle.

„A kávéházi sajtóasztal"
Állítólag ott készül a zsidó köz

vélemény. Haragban és békében, sőt 
haragos békében és békés haragban 
is. De aki rosszul viselkedik, azt a 
Tata nem engedi asztalhoz ülni. 
Most mindenki jó volt, asztalhoz 
ülhetett tehát még a „Legyező” 
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mestere is, akiről mér régen meg
írta cikkét Asztalfő, de külön gur- 
mandériából csak most fogja ki
adni. Sokáig megfeküdte a gyom
rát, — de most kiadja. Kíváncsian 
várjuk. Vájjon milyen összefüggés
ben lehet ez a cikk azzal a másik

Mohamedán halott
Spalato, 1936. szeptember

Mint utazásunk folyamán mindenütt, 
Spalatoban is el akarunk menni a zsidó 
templomba. Elővesszük a szerb-magyar 
szótárt és nagy szakértelemmel össze
állítjuk a kérdés szavait. Kicsit nehezen 
megy, mert a „templom” szó mellett 
„crkva” fordítás áll. amiről már tapasz
talatból tudjuk, hogy keresztény temp
lomot jelent.

Odalépünk a rendőrhöz és a „zi- 
dovska tempel” után érdeklődünk. A 
rendőr először rázza a fejét: nem érti, 
mit akarunk. Végre, a kérdés harmad
szori megismétlésekor felragyog az arca 
és a Marjam-hegyre vezető útra mutat. 
A Mariam-hegy Spalato Gellérthegye. 
Itt volna a zsidó templomg Lehet. Neki
indulunk az útnak.

Felérünk a kilátóhoz. Alattunk ter
peszkedik a város középkori palotái
val, ókori emlékeivel, a Diokletián pa
lota romjaival. Nin püspök félelmetesen 
gigantikus szobrával, pá'masoraival. hát
térben a ragyogóan kék tengerrel, a 
hátunk mögött pedig, a kilátó túlsó ol
dalán, egy ósdi szürke épület, mely min
dennek kinéz, csak templomnak nem. 
Viszont a homlokzatán valami kibetűz
hetetlen héber felirat látszik, tehát 
mégis valami zsidó intézmény hajléka. 
A tetején hatalmas villanykörtékké' ki
rakott szélmalom: „Tesla” felírással, 
aminek rendeltetéséről, természetesen, 
sejtelmünk sincs.

Tanácstalanul állunk. Végre két új 
látogató érkezik a kilátóhoz. Két férfi. 
Odalépünk hozzájuk és német nyelven 
megkérdezzük, mifé'e épület az. ame
lyen a héber felirat van és mit jelent 
a szélmalom. Kiderül, hogy nem tudnak 
csak szerbül és spanyolul, alig néhány 
szót angolul. Szóval szefárd zsidók, 
mert ha Jugoszláviában valaki spanyo
lul beszél és nem spanyol, akkor csak 
szefárd zsidó lehet. Ezek néhány száz 
évvel kiűzetésük után is azt az ősi 
spanyol nyelvet beszélik, mely régi ha
zájuk érintkezési nyelve volt akkor, 
amikor onnan menekülniük kellett.

Tőlük tudjuk meg. az ö csekély an
gol és a mi kis szerb tudományunk se
gítségével, hogy a ház a zsidó temető
höz tartozik, mely- körülöte terül el. 
A szélmalom pedig Tesla, a világhírű 
jugoszláv fizikus nyolcvanadik születés

toliban maradt cikkel, amelyet 5 
év előtt a „Legyező” akart Asz
talfö ellen kiadni és amelyben a 
Japán viszonyokat ismertette meg
lehetősen szubjektív megvilágítás
ban ...

SPECTATOR

űi zsidó temetőben
napja alkalmából hirdeti itt. a város 
legmagasabb pontján, ahonnan ez a fény
reklám messze a tengerre is ellátszik, 
a jugaszláv tudomány dicsőségét.

Két új barátunk megkérdezi, meg 
akarjuk-e nézni a temetőt. Persze, hogy 
akarjuk.

Csikordul a rozsdát kulcs a rozsdás 
zárban és bent vagyunk a sokszázéves 
temetőben, a sírok között, melyek egy
némelyeké olyan régi, mint a temető. 
Egyik síron két furcsa név tűnik fel. 
Illetőleg: csak így együtt furcsák. 
Férfi és nő nyugszanak alatta. A nő 
neve: Albacharj' Rachel. A férfié: Meh- 
med Antich. Ez pedig mohamedán név. 
Hogy került ez a név ide. a zsidó te
metőbe? Kísérőink ezt is tudják. És el
beszélésükből igen megható történet ele
venedik meg előttünk.

Mehmed Antich szarajevói török 
fiatalember utazásai során eljutott Spa- 
latóba is. Egyik nap betért abba az 
üzletbe, amelynek tulajdonosa a szép 
Rahcel édesapja volt. A pénztárban Ra
chel ült. Az első alkalmat sok további 
követte és néhány nap elmúltával Meh
med megkérte Rachel kezét. A szülök 
attól tették függővé beleegyezésüket, 
•hogy Mehmed áttér a zsidó vallásra. 
Mehmed ezt megtagadta, mondva, hogy 
ö, orthodox mozulmán, de ettől elte
kintve. szülei menten kitagadnák, ha 
hitét elhagyná. Sőt azt hiszi, hogy a 
házassághoz csak akkor kapja meg a 
beleegyezésüket, ha Rachel az ö hi
tét veszi fel. Amiről természetesen Ra
chel szülei nem akartak hallani.

Mehmed hazautazott és minden úgy 
történt, ahogy előre látta. Szülei meg
tagadták hozzájárulásukat házasságához. 
Hosszas hercehurca után a két szerel
mes összeköltözött anélkül, hogy meg
esküdtek volna. Természetesen nem
csak szüleik tagadták ki mindkettőjüket, 
hanem a város társadalma is. ök ezzel 
sem törődtek. Ötven évig éltek így

Templomi aranyhimzések 
frigyszekrény -függöny

F
tőraköppeny
művészies kivitelben készülnek,
Steiner Árminná

Budapest, Király-utca 8.
fliánatra anyagminták U árajánlatok díjtalanul. 

együtt, kiközösítve, teljesen magukra 
hagytava azért, mert mindkettő ragasz
kodott a hitéhez. Azután meghalt az 
asszony. Röviddel utána a bánat ágy
nak döntötte a férfit is. És mikor Ach- 
med érezte, hogy már csak néhány 
órája van hátra, magához hívatta a 
zsidó rabbit és bejelentette, hogy fel 
akarja venni a zsidó hitet, mert abban 
a temetőben akarja örök álmát aludni, 
ahol az nyugszik, aki egész életében 
társa volt. A rabbi teljesítette haldokló 
kívánságát és Mehmedet felvette Izrael 
szövetségébe. Néhány órára ezután Meh
med is meghalt, teljesítették utolsó kí
vánságát is: közös sírba temették Ra- 
chellal.

Ez a spalatoi zsidó temető mohame
dán halottjának romantikus története.

h. s.

Zsidó Történeti Képek
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RÉTI SÁNDOR

Vili.
Caligula rendeltetése 

és halála
— Táánith XI. Fejezet —

Söváth hó 22-én sziint meg a 
szentélyben az ellenség által felál
lított képek imádata. Ezért e napon 
nem volt szabad gyászolni. Cali
gula ugyanis megparancsolta, hogy 
képmását Istennek kijáró alázatos
sággal rajongják körül. Ez a hír 
Szukkoth ünnepén terjedt el Jeru
zsálemben. Simeon akkor azt mon- 
dá: „Ünnepeljetek esak örömben, 
mert mind az amit most hallottatok 
abból semmi sem fog teljesedésbe 
menni. A Mindenható, aki fenségét 
a mi szentélyünkben honoltatja, 
csodát fog tenni velünk is. mint ezt 
egykoron őseinkkel tette.” Nemso
kára szózat hangzott a szentély
ből: „A bálványimádat megsemmi
sült. amelyet az ellenség akart itt 
bevezetni, Caligulát meggyilkolták, 
az ő parancsai megszülitek”. Ami
kor a követek, kik a császár képét 
hoztak, közeledtek. Simeon azt 
monda embereinek: „Menjetek elé- 
bük.” Es a tekintélyesek .Jeruzsá
lemből a követek elé mentek és azt 
mondtak vezérüknek. „Mi inkább 
meghalunk, sem hogy ezt 'a szé
gyent elszenvedjük.” Könyörögtek, 
kertek, majd színe előtt leborultak. 
A vezér pedig így válaszolt: „Ahe
lyett. hogy engem kértek, kérjétek 
Isteneteket, aki az Égben van, 
hogy ö segítsen rajtatok." Amint a 
városok közelébe jött, hatalmas 
emberáradat özönlött feléje. Mikor 
az egyik városba bement, az embe
reket zsákon és hamuban látta ülni. 
Azonban még nem érhetett Antiph- 
rásig, amikor értesítést kapott, 
hogy Caligulát meggyilkolták. (Ti
beti a polgári számítás szerint) és 
ezzel rendeletéi megszűntek. Szinte 
e rendelkezéssel egy időben a képet 
összezúzták és ez a nap örömnappá 
lett.
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A BUDAI IZRAELITA HITKÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

_4. «zám.
V. e. 1936.

I.

FELHÍVÁS
a képviselőtestület választására.

A képviselőtestület az alapszabályok 24. §-a értelmé
ben az 1936. év utolsó negyedében újjáalakul. Mint a köz
gyűlés által a választás vezetésére kiküldött választási elnök

a képviselőtestület választását ezennel
1936. ÉVI NOVEMBER HÓ 1 Sö és 2-IK NAPJÁRA 

TŰZÖM KI.

A választási eljárásra vonatkozólag rendelkezéseimet, 
illetve tájékoztató közléseimet a következőkben hozom a
t. Választók tudomására.

I.
1. Választandó öt évi megbízatással a képviselőtestület-, 

nek 150 rendes és 50 póttagja.
2. Választójogosultsággal bir a hitközség minden férfi- 

és nőtagja, aki a folyó évre összeállított választói névjegy
zékben jogérvényesen felvétetett. Aki a választói névjegy
zékbe felvéve nincs, akkor sem gyakorolhatja választói jo
gát. ha egyébként a választó: jogosultság előfeltételeinek bir
tokában volna, (vál. szab. 10. §.-a.)

3. A választás titkos és az arányos képviseleti rendszer 
alapelvei szerint történik. Csak előre bejelentett listával le
het szavazni, (vál. szab. 19. §-a.)

4. A jelölő íven a képviselők és pótképviselők nem soro
landók fel elkülönítve. A lista 200 nevet tartalmaz és a ren
des és póttagságot a megválasztás sorrendje dönti el. (vál. 
szab. 20. §-a.)

5. Egy-egy jelölő listának legalább 100 választó által 
kell sajátkezű aláírással ajánlva lennie. A jelölő listát alá
író választók számának megállapításánál a jelöltek aláírásai 
figyelembe nem vétetnek.

A listának tartalmaznia kell:
a) a megválasztásra ajánlottak nevét, foglalkozását és 

lakását;
b) négy bizalmi embernek és négy helyettes bizalminak 

nevét és lakását, akik a választási bizottságnak a lajstromra 
vonatkozó minden észrevételét és határozatát megbízóik ne
vében joghatályosan átveszik, jelen lehetnek a lajstrom meg
állapításánál és pártjukat képviselik a szavazatszedő küldött
ségnél. (vál. szab. 21. §-a.)

6. A listák benyújtói tartoznak igazolni, hogy a lista 
élén álló 20 jelölt (ú. n. listavezetők) ilymódon való jelölé
séhez hozzájárulását adta. Ennek igazolására az illető jelölt
nek két tanú által előttemezett írásbeli nyilatkozata szolgál, 
(vál. szab. 22. §-a.)

7. A pártok által benyújtandó
jelölő ivek átvételére i. évi óktóber hó 22-én, csütörtökön 
d, e. 10 órától d. e. 12 óráig fogok a küldöttség hivatalos 
helyiségében I!.. Fő-utca 12. tartózkodni; később benyújtani 
kívánt jelölő íveket nem fogok átvenni.

II.
1. A választási eljárás f. évi november hó 1-ső napján 

reggel fél 9 órakor veszi kezdetét, (vál. szab. 30. §-a.)
2. A szavazás 1936. november hó 1-én reggel 9 órakor 

veszi kezdetét és megszakítás nélkül folytatódik ugyanaznap 
este 7 óráig; folytattatik a következő napon november hó 
2-ik napján, ugyancsak reggel 9 órakor és tart egész napon 
át. Ha a szavazók már gyéren jelentkeznek, zárórát tűzök 
ki. Záróra ugyanaznap esti 7 óránál korábbra nem tűzhető ki.

3. Szavazó helyekül kijelölöm:
a) mindazon választók részére, akik a Szent Imre városi 

templomkörzet*)  tagjai, a XI. kér., Váli-út 6. szám alatti hit
községi elemi iskola tornatermét;.

b) a többi összes választókra nézve a hitközségnek III., 
Zsigmcnd-útca 49. I. 1„ 2. szám alatti tanácsterem helyiségeit.

4. A szavazati jogot csak személyesen lehet gyako
rolni, meghatalmas útján vaió szavazásnak helye nincs, (vál. 
szab. 33. §-a.) Kétség esetében a személyazonosság igazo
landó!

A választói jogosultságról „Igazolvány”-ok állíttattak ki, 
melyek folyó évi október hó 18-tól kezdődöleg október hó 
23-ig a hitközség hivatalos helyiségében (II., Fö-utca 12. sz. 
1. 8.) a hivatalos órák alatt (d. e. 8—2) személyazonosság 
igazolása mellett vehetők át. (vál. szab. 17. §-a.)

5. Szavazni csakis a választási bizottság által kiadott 
és annak hivatalos bélyegzőjével ellátott szavazólappal lehet, 
mely tartalmazni fogja minden listából a ..listavezetők név
sorát".

A szavazás olyképen történik, hogy a választó azon 
lista fölött, melyre szavazni óhajt, az ott lévő négyszögbe 
szorzó.ielet (X) tesz és aztán a szavazólapot írással befelé 
összehajtva és a kapott borítékba téve átadja a szavazat
szedő küldöttség elnökének.

A teljes listák a választási helyiségben könnyen hozzá
férhető helyen ki lesznek függesztve.

6. A szavazólapon törléseket végezni nem szabad, törlés 
esetén a szavazat érvénytelennek tekintendő.

7. Szavazatának leadása után minden választó a szavazó 
helyiségből azonnal távozik. A helyiségben a választási bi
zottság tagjain és a pártok bizalmi emberein kívül senki sem 
időzhet, (vál. szab. 38. §-a.)

Egyebekre nézve részletes intézkedéseket a képviselő
testület által alkotott ..Választási Szabályzat” tartalmaz, amely 
a hitközség hivatalos helyiségében a hivatalos órák alatt 
mindenkor megtekinthető.

Budapest, 1936. október 15.
Dr. Berényi Sándor

a választási bizottság elnöke.
*) A szent Imre városi templomkörzet területe a hitköz

ség területének azon része, mely az alább megjelölt útvonal 
középvonalától délre a főváros, illetve a hitközség határáig 
terjed. Ezen útvonal a következő: a Kelenhegyi út a Ferenc 
Józsei híd budai hídfőjétől a Szirtes útig; — a Szirtes út a 
Kelenhegyi úttól a Berényi utcáig, a Berényi utca a Szirtes 
úttól a Hegyalja útig; a Hegyalja út a Berényi utcától a 
Győri útig; a Győri út a Budaörsi úttól a Sashegyi útig; — 
A Sashegyi út a Győri úttól az Érdi útig; az Érdi út.
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5 szám.
V. e. 1936. II.

FELHÍVÁS
a „budai izraelita hitközség Szent Imre városi templom 

körzet' -e választmányának választására.
A Szent Imre városi templomkörzet választmánya a 

templomkörzet szervezeti szabályzat 8. §-a értelmében 1936. 
év utolsó negyedében újjáalakul.

Mint a közgyűlés által a választás vezetésére kiküldött 
választási elnök a választmány választását ezennel

1936. ÉVI NOVEMBER HÓ 1-SÖ ÉS 2-IK NAPJAIRA
TŰZÖM KJ.

A választási eljárásra vonatkozólag rendelkezéseimet, 
illetve tájékoztató közléseimet a következőkben hozom a 
t. Választók tudomására.

I.
1. A templomkörzet területe: a hitközség területének 

azon része, mely az alább megjelölt útvonal középvonalától 
délre a főváros, illetve a hitközség határáig terjed.

Ezen útvonal a következő: A Kelenhegyi út a Ferenc 
József hid budai hídfőjétől a Szirtes útig: a Szirtes út a 
Kelenhegyi úttól a Berényi utcáig: — a Berényi utca a Szir
tes úttól a Hegyalja útig; — a Hegyalja út a Berényi utcától 
a Győri útig; — a Győri út a Budaörsi úttól a Sashegyi útig; 
— a Sashegyi-út a Győri-úttól az Érdi útig: — az Érdi-út.

2. Választójogosultsággal bír a hitközségnek a fenti kör
zetben lakó minden férfi- és nőtagja, aki a folyó évre össze
állított választói névjegyzékbe jogérvényesen felvétetett. Aki 
a választói névjegyzékbe felvéve nincs, akkor sem gyakorol
hatja választói jogát, ha egyébként a választói jogosultság elő
feltételeinek birtokában volna, (vál. szab. 10. §-a.)

3. Választandó öt évre szóló megbízatással a választ
mány 39 rendes és 10 póttagja.

4. A választás titkos és az arányos képviseleti rendszer 
alapelvei szerint történik. Csak előre bejelentett listával lehet 
szavazni, (vál. szab. 19. §-a.)

5. A jelölő íven a választmány rendes és póttagjai lem 
sorolandók fel elkülönítve. A lista 49 nevet tartalmaz és a 
rendes és póttagságot a megválasztás sorrendje dönt: el. 
(vál. szab. 19. §-a.)

6. Egy-egy jelölő listának legalábn 109 választó által 
kel! sajátkezű aláírással ajánlva lennie. .A jelölő listát alá
író választók számának megállapításánál a jelöltek aláírásai 
figyelembe nem vétetnek.

A listnak tartalmaznia kell:

a) a megválasztásra ajánlottak nevét és lakását:
b) négy bizalmi embernek és négy helyettes biztim:- 

nak nevét és lakását, akik a választási bizo'tság a lajstromra 
v tatkozó minden észrevételét és határozatát megbízóik ne
vében joghatályosan átveszik, jelen lehetnek e lajstrom meg
alapításánál és pártjukat képviselik a szavazatszedő küldött
ségnél. (vál. szab. 21. §-a.)

7. A listák benyújtói tartoznak igazolni hogy a lista 
élén álló 20 jelölt (u. n. „listavezetők") ily módon való jelöl- 
tetéshez hozzájárulását adta. 'Ennek igazolására az illető je

löltnek két tanú által előttemezett írásbeli nyilatkozata szol
gál. (vál, szab. 22. §-a.)

8. A pártok által benyújtani kívánt
jelölő ívek átvételére folyó évi október hó 22-én 

csütörtökön d. e. 10 órától d. e. 12 óráig
fogok a hitközség hivatalos helyiségében (II.. Fő utca 12. sz. 
1. em. 8.) tartózkodni; később benyújtani kívánt jelölő íveket 
nem fogok átvenni.

II.
1. A vá'asztási eljárás f. évi november hó 1-sö napján 

reggel fél 9 órakor veszi kezdetét (vál. szab. 30. §-a.)
2. A szavazás 1936. november 1-én reggel 9 órakor ve

szi kezdetéi és megszakítás nélkül folytatódik ugyanaznap 
esti 7 órájáig; folytattatok a következő napon, november hó 
2-ik napján ugyancsak reggel 9 órakor és tart egész napon át. 
Ha a szavazók már gyéren jelentkeznek, zárórát tűzök ki. 
Zárón ugyanaznap esti 7 óránál korábban nem tűzhető ki.

3. Szavazóhelyii! kijelölöm az 1. kér. Váli út 6. szám 
alatti hitközségi elemi iskola tornatermét.

4. A szavazati jogot csak személyesen lehet gyakorolni, 
meghatalmazás útján való szavazásnak helye nincs, (vál. 
szab. 33. S-a.) Kétség esetében a személyazonosság igazo
landó!

Szavazni csak azon „Igazolvány”-nya! lehet, mely a 
választóknak a képviselőtestületi tagokra való szavazás cél
jaira kiadatott, illetve melynek kiadása folyó évi október hó 
18-án . hitközség hivatalos helyiségében személyazonosság 
igazolása mellett (I!.. Fő utca 12. 1. em. 8.) kezdődik (Lásd 
egyidejűleg kibocsátott 4 v. e. 1936. sz. felhívás II. 4. 
pontját.)

5. Szavazni csakis a választási bizottság által kiadott 
és annak hivatalos bélyegzőjével ellátott szavazólappal lehet, 
mely tartalmazni fogja valamennyi listából a „listavezetők 
névsorát".

A szavazás olyképen történik, hogy a választó azon 
lista fölött, melyre szavazni óhajt, az ott lévő négyszögbe 
szorzójelet (X) tesz és aztán a szavazólapot írással befelé 
összehajtva és a kapott borítékba téve átadja a szavazat*  
szedő küldöttség elnökének.

A teljes listák a vá'asztási helyiségben könnyen hozzá
férhető helyen ki lesznek függesztve.

6. A szavazólapon törléseket végezni nem szabad, törlés 
esetén a szavazat érvénytelennek tekintendő.

7. Szavazatának leadása után minden választó a sza- 
vazóhe’yiségböl azonnal távozik; a helyiségben a választási 
bizottság tagjain és a pártok bizalmi emberein kívül senki- 
sem időzhet." (vál. szab. 38. §-a.)

Egyebekre nézve részletes intézkedéseket a képviselő
testület által alkotott ..Választási Szabályzat" tartalmaz, amely 
a hitközség hivatalos helyiségében, a hivatalos órák alatt 
mindenkor megtekinthető.

Budapest. 1936. október 15.
Dr. Berényi Sándor s. k. 

a választási bizottság elnöke.
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