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Stern Samu Névtelen Jegyzője...
Szerkesztőnknek a „Zsidó Élet” 

legutóbbi száma élén közölt „A 
legelső precedens” című cikke 
élénk visszhangot keltett a ma
gyar zsidóságban. Országszerte 
megdöbbenéssel fogadták a hírt, 
hogy a pesti hitközség elnöke, fel
használva országos irodai elnöki 
inkompatibilitása nyújtotta hely
zeti előnyeit, a vele harcban álló 
budai hitközség képviselőtestületi 
választásának elhalasztására tett 
előterjesztést, hogy feltartóztassa 
a törpe kisebbséget alkotó budai 
fúziósok kikerülhetetlen bukását, 
— nem törődve azzal, hogy eljá
rásával rést ütött a felekezeti al
kotmányon. Hogy presztízsét 
mentse, melyet különben is ala
posan megtépázott a sióagárdi 
Zöld Márton ny. tábornoknak, a 
világháború vitéz katonájának 
hitközségi tisztségeiről történt, 
feltűnő lemondása körül támadt 
kavarodás, nyomában az őt le
gyező sajtó vezérorganumában el
lentámadásba ment át.

Megszólaltatja „a felekezeti élet 
egyik neves jogásztagját és kér
dést intézi hozzá, hogy a hit
községi választásokat elhalasztó 
kormányrendelet sérti-e a feleke
zeti autonómiát?” A rangrejtve, 
névtelenül nyilatkozó „neves jo
gász” — Stern Samu „Névtelen 
Jegyzője”, — akinek inkognitóját 
különben elárulják a Kiegészítő 
Szabályzat indokolásának, vala 
mint a budai hitközség körleve
lére legutóbb szétküldött „Észre- 
vételek”-nek szinte szóról-szóra 
azonos tételei, természetesen meg
nyugtatja e részben az elnök urat 
és olyan választ ad a feladott kér
désre; amilyent az elnök úr kí
ván. Távol áll tőlünk, hogy két
ségbe vonjuk a „neves jogász” 
komoly jogászi felkészültségét, 
csak azt sajnáljuk, hogy hozzája 

méltatlan pártos érdekek kedvé
ért szélmalomharcra vállalkozott 
és mindjárt elöljárójában olyas
mit cáfol, amit mi nem is állítot
tunk. Egy percig sem vontuk 
tudniillik kétségbe a kiadott kor
mányrendelet törvényességét, ezt 
többször hangsúlyoztuk is múlt 
cikkünkben: ellenben azt állítot
tuk, hogy a pesti hitközség és a 
vele elnöke személyében azonos 
Országos Iroda helytelen érvekkel 
informálta az illetékes felügyeleti 
hatóságot, midőn annak szükség
telen beavatkozását sürgette. Va
lahogy igen gyanús nekünk Ano
nymus úrnak ez a lihegő, lázas, 
mondhatnék: tendenciózus kor
mányvédelme, holott mi kifejezet
ten nem a kormányt, hanem az 
elnök urat tettük felelőssé a ren
delet miatt. Mi ez, kérem: csak 
nem „beugratás”? Nem, nem, ne 
is méltóztassék rossznéven venni 
tőlünk: nem kívánkozunk be az 
Önök utcájába ...

Azt mondja Anonymus úr, hogy 
a felekezeti autonómia azt jelenti: 
a felekezet saját ügyeit maga in
tézi saját szervei által és nem 
külső hatóságok útján. Teljesség
gel osztjuk magunk is ezt a fel
fogást, de hiszen maga a „neves 
jogász” is elárulja utóbb, hogy a 
felekezeti autonómiák nem egy
formák. Míg a protestáns egyhá
zaknál az autonómia a magasabb 
egyházi hatóságokban (egyházme
gye, egyházkerület, konvent) tes
tesül meg, addig nálunk az auto
nómia magasabb egyházi hatósá
gok hiányában az egyes hitköz
ségeket illeti, melyek a statútum 
értelmében egymástól teljesen 
függetlenek. A hitközségi válasz
tásokat elhalasztó rendelet épen 
az izraelita hitfelekezet autonómi
ájának egyedüli megtestesítőjére: 
a hitközségekre, illetve ezek auto

nómiájára sérelmes, mert meggá
tolja őket azon alapszabályszerű 
joguk és kötelességük teljesítésé
ben, hogy a képviselőtestület cik
lus lejártával a megbízatását vesz
tett képviselőtestület helyébe új 
képviselőtestületet válasszanak. 
Ez a jog nem is az egyes hitköz
ségeket illeti meg tulajdonképen, 
hanem minden egyes választói jo
gosultsággal bíró hitközségi ta
got, akik számára a statútum 18. 
szakasza és a kormányhatóságok 
által jóváhagyott alapszabályok 
biztosítják azt a jogot, hogy az 
ilőírt 3, ill. 5 éves ciklus lejártával 
szabad akaratelhatározással meg
válasszák a hitközség képviselő
testületét. Az „önkormányzat” 
szó világosan és minden félreér
tést kizáró módon kifejezi az 
autonómia lényegét, vagyis azt, 
hogy valamely testület választó
képes tagjai útján önmagát kor
mányozza. Ez az önkormányzati 
jog, mely a zsidó hitközségeket 
megilleti, melyet a rendelet idő
legesen igenis felfüggesztett.

A névtelen „neves jogász” arra 
hivatkozik, hogy akkor, mikor 
nincsenek megfelelő felekezeti 
szervek és szabályok, nem lehet 
szó, az önkormányzat megsértésé
ről, ha a kormányintézkedést 
maga a felekezeti, jelen esetben 
tehát az Országos Iroda kéri. Ez 
történt volna Anonymus úr sze
rint a jelen esetben is. Ám ez nem 
egyéb, mint Bodóné esete, mikor 
a bor árát kérték tőle, mert hi
szen nyilvánvaló, hogy a hitköz
ségek életét a részletes szabályok 
irányítják, melyek részben a sta
tútumban, részint az illető hitköz
ség alapszabályaiban jutnak kife
jezésre és épen ezek a szabályok 
írják elő azt, hogy a ciklus lejár
tával módot kell nyújtani a hívek 
összességének, akik az önkormány-
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zatot reprezentálják, hogy a hit
község legfőbb vezető szervét: a 
képviselőtestületet megválasszák.

Ami a budai hitközségnek tu
lajdonított „nye pozvolim” állás
pontot illeti, ismét a tényeknek 
tudatos elferdítésével állunk 
szemben. Mi nem azt mondtuk, 
hogy csak abban az esetben lett 
volna indokolt a választások fel
függesztésének kérelmezése, ha 
minden magyar hitközség kérel
mezte volna. Azt állítottuk, hogy 
a választás felfüggesztése csak az 
esetben következhetik be, ha konk
rét esetben az illető hitközség az 
autonómia önkorlátozásaként ön
maga kérte volna azt. De semmi 
esetre sem volt joga az Országos 
Iroda elnökének és még kevésbé 
a budai hitközség önvédelmi har
cában vele szembenálló pesti hit
község elnökének szorgalmazni ily 
rendelet kibocsátását.

Ehhez még a községkerületi el
nökök tanácsának sem lett volna 
joga, mert hiszen ez az egyéb
ként illusztris testület nem ren
delkezhetik egyes független és ön
álló hitközségek törvényes, kirá- 
lyilag jóváhagyott statútumon 
alapuló önkormányzati joga fölött 
így aztán még kevésbé értékel
hetjük az Országos Iroda elnöké
nek azt az eljárását, hogy a 
„Zsidó Élet” cikkének a község
kerületi elnökök elmellőzésére vo
natkozó reklamációja hatása alatt, 
utólag igyekezett produkálni az 
egyes községkerületi elnökök hoz
zájárulását, akiket voltaképen 
megengedhetetlen módon befeje
zett tények elé állított és nyilván 
annak kilátásba helyezésével dop
pingolt az utólagos nyilatkozatté
telre, hogy a rendelet ígéretet tar
talmaz az új Kiegészítő Szabály
zatnak 3 hónapon belül való jóvá
hagyására. Ha nem méltóztatná- 
nak tolakodásnak venni: bátor
kodnánk érdeklődni azoknak a 
községkerületi elnököknek vélemé
nyére, akik nem nyilatkoztak a 
pesti hitközség lapjában és főkép 
a községkerületi elnökök nagyte
kintélyű szeniorénak, a pécsi köz
ségkerület illusztris elnökének 
nyilatkozatára lennénk nagyon kí
váncsiak. ..

Kétségbe kell vonnunk annak 
az állításnak helyességét is, hogy 
már számos precedens lett volna 
a választások elhalasztására. Na
gyon lekötelezne bennünket, a nyi
latkozó ..neves jogász”, ha egyet
len példát is mondana arra, hogy 
a minisztérium elhalasztotta vol

na az alapszabályokban előírt kö
telező választást.

Hogy mennyire megbénítja a 
felfüggesztés az egyes hitközségek 
autonómiáját, illetve igazgatását, 
legjobban bizonyítja, hogy miután 
mindennemű választás fel van 
függesztve, a hitközségekben idő
közben megüresedett tisztségek 
sem tölthetők be s így esetleg az 
elöljáróság, az adókivetö bizott
ságok és egyéb szakbizottságok 
szaktevékenysége is akadályozva 
vau. Értsük meg jól: nem „nye 
pozvolini”-ból hanem, mert a 
resti hitközség elnöke legalább 3 
hónapra el akarta odázni budai 
fúziós barátainak csúfos veresé
gét!

A Palesztinái zavargások 
most már végleg befejezetteknek 
tekinthetők. Az arab terror itt-ott 
még fellángol ugyan és halálos 
áldozatokat is követel, de ezek már 
csak a nagy harcnak utórezgései, 
melyek lassanként szintén el fog
nak csendesedni. így a napokban 
halt bele sebeibe, melyeket az arab 
terroristáktól Natania mellett szen
vedett, Petaeh Tikva kórházában 
Kascher Jizchak 37 éves orosz szár
mazású munkás, aki feleséget és 
két gyermeket hagyott hátra. Vele 
92-re emelkedett a zavargások zsidó 
áldozatainak száma. Az angol ha
dihajók azonban, melyeket az an
gol kormány a zavargások fe- 
lyamán a palesztinai vizekre ren
delt, több havi tartózkodás után 
kifutottak Haifa kikötőjéből és így 
most már fel lehet állítani a za
vargások anyagi mérlegét is. A 
rombolások által okozott károkon 
kívül a rendőrség fenntartására 
áprilistól augusztusig 272.000 font 
sterlinget, a foglyok adminisztrá
ciójára 133.000 font sterlinget for
dított a mandatárus hatalom. Éhez 
jönnek a 15.000 főnyi angol kato
naság eltartásának költségei, me
lyek még ismeretlenek, de amelyek
nek nagyságára következtetni le
het abból a körülményből, hogy a 
kormányzati kiadások összege 
augusztus óta átlagban 40 százalék
kal lépte túl a bevételek összegét.

A királyi vizsgálóbizottságnak 
egyelőre még az összeállítása is is
meretlen és Palesztinába érkezésé
nek időpontja fölött sem történt 
döntés, de a jelek szerint máris bi

Azt mondja a „neves jogász” 
cikke végén: „már pedig feleke
zeti életünkben érvényesülő de
mokratikus elv azt követeli, hogy 
a kisebbség alkalmazkodjék a 
nagy többség akaratához és fel
fogásához!” Ezzel a színigazság
gal tényleg nem lehet vitába 
szállni. De nem mondaná meg ak
kor Anonymus úr, vagy legalább 
nekünk súgná meg bizalmasan: 
miért akadályozza tehát a budai 
törpe fúziós kisebbség hatalmas 
putrónusa, hogy a budai hitköz
ség 80 százalékát képviselő auto
nómia-parti választókkal szemben 
álló „kisebbség alkalmazkodjék a 
nagy többség akaratához és fel
fogásához?!” ...

zonyos, hogy munkája súlyos aka
dályokba fog ütközni. A legfőbb 
arab bizottság kiáltványt intézett 
az arab lakossághoz, melyben el
tiltja a bizottsággal való bármi
nemű együttműködéstől. Az okát 
ennek az ellenséges magatartásnak 
a bizottság abban látja, hogy az 
angol kormány nem volt hajlandó 
az araboknak a zsidó bevándorlás 
beszüntetésére vonatkozó kívánsá
gát teljesíteni.

A német zsidóság 
helyzetét még egyre újabb intézke
dések nehezítik meg. A sonnen- 
burgi városi tanács az országos 
vásár alkalmával külön helyet je
lölt ki a zsidó kereskedők számára, 
nehogy sátraikat az árja árusok 
között üssék fel. A zsidó kereske
dők erre távolmaradtak a vásárról, 
amely ilymódon — amint a hirt 
közlő „Charlottenburger Zeitung” 
elégtétellel állapítja meg — először 
volt zsidómentes.

A berlini hitközségi választások 
alkalmából a hitközségi pártok 
egységes listát terjesztenek a vá
lasztók elé. A hitközség vezetősége 
az egységes listát a hitközségi ta
gokhoz intézett felhívással adja át 
a nyilvánosságnak, melyben utal a 
zsidóság súlyos helyzetére, a meg
oldásra váró életbevágó fontosságú 
kérdésekre és rámutat arra, hogy 
ebben a helyzetben felelőtlen eljá
rás volna a hitközség kebelén belül 
választási harcot felidézni. A lista 
minden árnyalatot egyformán kép
visel, egyetlen zsidó sem kísérel
heti most meg, hogy a másikat ma- 
jorizálja.
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Dr, Hajdú Marcel halála
A magyar politikai és társadalmi 

valamint a zsidó felekezeti élet 
egyik legnépszerűbb és legbecsül- 
tebb, igen értékes, sokoldalú és agi
lis vezetőegyénisége: Dr. Hajdú 
Marcel ügyvéd, a székesfőváros tör
vényhatósági bizottságának évtize
deken át volt irányító tagja, a 
pesti izr. hitközség volt elnökhe
lyettese szombaton, a hajnali órák
ban 65 éves korában elhunyt Ta
vasszal alattomos kór támadta meg 
a szívét, de hatalmas, edzett szer
vezete akkor ellentállott. Csütörtök 
este váratlanul szívattak rohanta 
meg, amelyhez pénteken reggel 
agyvérzés járult. Eszméletlen álla
potban szállították a Zsidó kór
házba, ahol anélkül, hogy vissza
nyerte volna eszméletét szombatra 
virradó éjjel 2 órakor meghalt.

Tevékeny, nemes küzdelmekben 
gazdag, szép élet végére tett pon
tot a halál. Már az egyetemen fel
tűnt közéleti harcokra termett lel
kességével, szónoki készségével és 
meggyőző dialektikájával. A ke
resztmozgalmak idején néhány ön
tudatos zsidó diáktársával, köztük 
boldogult Baracs Marcellel, tanú
bizonyságot tett következetességé
ről és bátorságáról, legendáshírű 
párbajai népszerűvé tették nevét és 
a liberális érzelmű ifjúság vezérei 
közé emelkedett. Híres''vívó volt, 
a sport egyik feltétlen tekintélye, 
korrekt úri gondolkodásával, meg
nyerő megjelenéssel párosult szere- 
tetreméltóságával a szembenállókat 
is lefegyverezte. Mint ügyvéd is 
kitűnt, hosszú éveken át tagja volt 
a Budapesti Ügyvédi Kamara vá
lasztmányának. A politikában Vá- 
zsonyi Vilmos oldalán állott,akinek 
egyik legtekintélyesebb alvezére 
voít a főváros törvényhatósági bi
zottságában és körülrajongott ve
zére a józsefvárosi demokratáknak, 
akik az 1931. évi képviselőválasz
táson be akarták küldeni a parla
mentbe. Intenzív szerepet vállalt a 
sportéletben is, ő vezette győzelmes 
vívóinkat a stockholmi olimpiászra. 
Művészrajongó volt, a „Fészek”-ben 
tömörült művészek meghitt ba
rátja. Érdemes munkásságot fejtett 
ki az utolsó években a Beszkárt 
igazgatóságában is.

A pesti zsidóság érdekében ön
feláldozó tevékenységet fejtett ki. 
30 éve került be a pesti hitközség 
képviselőtestületébe. 1918-ban, a 
nagy összeomlás után, amidőn Lé- 
derer Sándor zászlót bontott, a jó
zsefvárosi zsidók élén csatlakozott 
a „Vissza a zsidósághoz!” akciójá
hoz. 1 pesti templomkörzetek meg
alkotásakor a VIII. templomkörzet 
elnöke lett, néhány évvel utóbb a 
pesti hitközség szertartási elöljá
rója, majd Kaszab Aladár elnök
sége alatt alelnöke. Rengeteg alko
tás jelzi a pesti hitközségben fárad
hatatlan tevékenységét, a józsefvá
rosi körzeti templomot is ő építette 
fel néhány buzgó társával a saját 
erejükből.

Vasárnap délben temették mint
egy másfélezernyi résztvevő jelen
létében a rákoskeresztúri zsidó te
mető díszsírhelyére. A pesti hit
község és a chevra egész elöljáró-

HLBR KÓKUSZZSIR
100 százalékig édes kókuszdióból készül,

a budapesti orthodox rabbiság felügyelete alatt

Sütemények, torták, hatfélék, barcheszek 
pompás ízét, jól sikerült elkészítését 
biztosítja.

1/4 Jíq-os kocka ára 60 fillér.
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sága, a hívek és barátok hosszú 
sora. A székesfőváros polgármes
tere táviratilag adott hangot a hi
vatalos Budapest részvétének. A 
Beszkárt nagy küldöttséggel képvi
seltette magát . végtisztességén, 
élén Usetty Béla orsz. képviselő, 
igazgatósági elnökkel. A Nemzeti 
Demokratapárt küldöttségét dr. 
Vázsonyi János orsz. képviselő ve
zette. A „Fészek”, számos sport- és 
társadalmi egyesület is elküldte 
képviselőit.

Ábrahámsohn Manó főkántor 
megrázó erejű éneke vezette be a 
szertartást. Dr. Hevesi Simon pesti 
vezető-főrabbi megkapó szónoki

így képzeli el a pesti hitközség
a gazdasági együttműködést

„Papirrongynak tekinti Pest a megállapodást” — állapította meg 
a kőbányai hitközség közgyűlése

Azoknak a jóhiszemű idealisták
nak, akik Buda és Pest fúziós har
cában azon az állásponton vannak, 
hogy ha a fúziót nem is, de leg
alább a gazdasági együttműködést 
meg kellene kísérelni a két hitköz
ség között, csattanó bizonyítékkal 
szolgál ennek az együttműködésnek 
mineműségére vonatkozóan az a 
harc, mely a kőbányai hitközség 
tagjait most már csaknem teljes 
számmal egy táborba sorakoztatta 
a pesti hitközség ellen. Ismeretes, 
hogy a kőbányai hitközség két éve 
belement a gazdasági együttműkö
désbe a pesti hitközséggel. Ezt. az 
engedékenységét csakhamar keser
vesen meg kellett bánnia, mert Pest 
vállalt kötelezettségeinek a legtá
volabbról sem tett eleget és oly 
módon nehezedett rá diktátori haj
lamaival a kőbányai hitközségre, 
hogy az úgyszólván Pestnek egy 
körzetévé vált minden önállósági 
lehetőség nélkül. Ez az állapot ered
ményezte azt. hogy a pesti kancel
lária rémuralmával szemben egyre 
intenzivebb mértékben ■ nyilvánult 

lendülettel adott hangot a feleke
zet veszteségének. Dr. Glíicksthal 
Samu hitk. elnökhelyettes a pesti 
hitközség elöljárósága nevében mél
tatta Hajdú Marcel érdemes feleke
zeti tevékenységét. Dr. Vázsonyi 
János orsz. képviselő zokogásba 
fuló szavakkal idézte fel Vázsonyi 
Vilmos szeretet alvezérének és 
Vázsonyi fia mellett hűséggel ki
tartó barátnak emlékét. Dr. Ács 
Jenő kamarai titkár a Budapesti 
Ügyvédi Kamara, Gyenes Lajos a 
„Fészek” és Dr. Tóth Péter székes
fővárosi tiszti ügyész a régi vívók 
utolsó üdvözletét tolmácsolta.

meg az elégedetlenség a kőbányai 
hitközség tagjai között. Ennek 
kényszerítő hatása alatt a kőbányai 
hitközség elöljárósága november 
15-ikére rendkívül közgyűlésre 
hívta össze a képviselőtestületét, 
azzal a céllal, hogy a közgyűléstől 
kérjen utasítást a pesti hitközség
gel szemben az adott helyzetben ta
núsítandó magatartás tekintetében.

László Gyula elnök nyitotta 
meg a közgyűlést, s bemutatta a 
Pesti Izr. Hitközség által készített 
zárszámadást, megható szavakkal 
emlékezett meg azokról a képvise
lőtestületi tagokról, akik a leg
utóbbi kögyűlés óta eltávoztak az 
élők sorából. Dr. Róth Sándor me
leg szavakkal emlékezett meg a 
hitközség lelkipásztoráról, dr. Kál
mán Ödön főrabbiról, abból az 
alkalomból, hogy betöltötte ötvene
dik életévét és a Rabbiképző Inté
zet tanárává nevezték ki.

Ezután dr. Székely Soma jog
ügyi elöljáró terjesztette elő az 
elöljáróság jelentését a pásti izr. 
hitközséggel való gazdasági együtt
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működés akadályairól. Amikor a 
jelenlegi elöljáróság mandátumát 
átvette két irányú megállapodás 
létesült az elöljáróság tagjai kö
zött. Az egyik arra vonatkozott, 
hogy a pesti hitközséggel kötött 
gazdasági együttműködési megál
lapodás minden pontját a leghé- 
zagtalanabbul be fogja tartani, 
másrészt, hogy a hitközség autonó
miájának helyreállításához szüksé
ges intézkedéseket meg fogják 
tenni.

Az együttműködés zavartalansá
gának útjába azonban a pesti hit
község számtalan akadályt gördí
tett az első pillanattól kezdve.

A megkötött megállapodást Pest 
nem kezelte abban a szellemben, 
amint az megköttetett. Kőbánya 
elöljárósága . számtalan alkalom
mal közölte Pest elöljáróságával 
azt az álláspontját, hogy a maga 
részéről a megállapodást a legmi- 
nuciózusabb pontossággal be 
akarja tartani, de megkívánja, 
hogy a másik részről is tartsák be. 
Hasztalan fordultak a pesti hitköz
ség főtitkárához, majd amikor ez 
nem járt sikerrel az elnökhöz, itt 
azt a megdöbbentő megállapítást 
kellett a sérelmek orvoslása helyett 
hallaniok, hogy „a kőbányai hit
község előző elöljárósága, mely a 
megállapodást megkötötte megté
vesztette a pesti hitközséget”, ennek 
következtében ez a megállapodás 
rossz és

Kőbánya nyugodjék bele abba, 
hogy most vagyonbukottként ke
zelik és az ebben a szellemben 
ioganatositott intézkedések az ö

• javát szolgálják.
— Ha ebbe — mondotta emelke

dett hangon az elöljáró — Kőbánya 
belenyugodna, ez egyenlő lenne az 
öngyilkossággal. Ettől eltekintve 
vissza kell utasítani azt az inszi- 
nuáeiót, mintha a pesti hitközséget 
bárki is megtévesztette volna.

Ezután dr. Székely elöljáró egy
másután sorolta fel azokat a na
gyobb sérelmeket, melyekben a kő
bányai hitközség a gazdasági 
együttműködési megállapodás leg- 
flagránsabb megsértését látja.

A hitközség Irodai alkalmazottját, 
akinek a megállapodás szerint a 
hitközség rendelkezésére kellene 
állnia, a pesti kancellária fizetésé
nek megvonásával való fenyege
téssel arra kényszerítette, hogy 
a pesti hitközség irodájában dol
gozzék és csak délután álljon két 
óra tartamára a kőbányai hitköz
ség rendelkezésére. A kitűzött 

kultúrdélután anyagi eszközeinek 
rendelkezésére bocsájtását megál
lapodásellenesen megtagadta és 
csak erélyes fellépésre folyósí
totta részben, úgy, hogy még ma 
is tartozik egy részével. A hit
községi értesítő kiadását, mely 
240 pengővel szerepel a költség
vetésben, mint feleslegest, megta

gadta.
Nem kevésbbé jellemző Pest felfo
gására a hittantanítók ügye. Az 
történt ezen a téren, hogy Pest 
osztályokat vont össze hittantanítási 
szempontból, az órák számát leszál
lította és ezzel a hittantanítás ní
vóját gyengítette. 360 P. volt fel
véve a • költségvetésbe ösztöndí
jakra és könyvjutalmakra, ezzel 
szemben Pest kiutalt harminc is
kola részére hat ajándékkönyvet 10 
pengő értékben!

— Megállapodásellenesen emelte 
Pest nagymértékben az adókat és 
az összehasonlító adatok kiszol

gáltatását megtagadta.
A legsúlyosabb sérelme a kőbá

nyai hitközségnek a templom tata 
rozásának kérdése. A választások 
előtt Eppler Sándor, a pesti kan
cellária vezetője levelet intézett dr. 
Farkas Zoltán választási elnökhöz, 
melyben rámutatott arra, hogy a 
kőbányai hitközség temploma és 
iskolája oly állapotban van, hogy 
annak tatarozása elkerülhetetlen. 
Ennek ellenére hasztalan sürgette a 
hitközség 4-5 ízben a tatarozás 
foganatosítását, minden erre vonat
kozó kérelem és levélváltás ered 
ménytelen maradt. Pest egyszerre 
felfedezte, hogy csak kismérvű ja
vításokra van szükség és csak ezt 
végeztette el, sőt,

amikor a X. kerületi elöljáróság 
kötelezte a kőbányai hitközséget 
a templom-renoválás foganatosítá
sára, tekintetei arra, hogy a temp
lom állapotát életveszélyesnek 
látta, Pest, ahelyett, hogy most 
már eleget tett volna vállalt kö
telezettségének, a kőbányai hit
község hozzájárulása nélkül, de 
Kőbánya nevében megfellebbezte 
az elöljáróság határozatát a Köz
munkatanácshoz, mely azonban 
helybenhagyta az elöljáróság ha

tározatát.
így Kőbánya abban a veszélyben 
forog, hogy ha Pest tovább is vo
nakodik kötelességének eleget tenni 
meg fogják büntetni. Tette ezt Pest 
annak ellenére, hogy a megállapo
dás szerint tartozik a szükséges 
tatarozást és karbantartást évente 
elvégeztetni.

Szerepel még a sérelmek listá-

a népkonyha megnyitásának meg
tagadása.

arra való hivatkozással, hogy „a 
többi körzet” népkonyháját is csak 
november végén nyitják meg és 
szerepel

a cedókópénzek önkényes keze
lése is.

Mindezek alapján a kőbányai 
hitközség elöljárósága elengedhetet
len kötelességének tartja, hogy

a hitközség autonómiáját és lét
érdekeit veszélyeztető intézkedé
sekkel szemben a közgyűléshez 
forduljon és utasítást kérjen a to

vábbi teendőkre.
Egy év alatt a kőbányai elöljáró
ság szünet nélkül a békés együtt
működés lehetővé tételén működött, 
de minden ilyenirányú törekvése 
hajótörést szenvedett Pest maga
tartásán. Márpedig

Kőbánya nem tűrheti, hogy ko
rábbi elöljáróságát megtévesztés
sel vádolják, a vele kötöt szer
ződést pedig papirrongynak te

kintsék.
Ezért határozati javaslatban kéri, 
hogy a közgyűlés szegezze le és 
vegye tudomásul a jelentésben fog
lalt sérelmeket és utasítsa az elöl
járóságot, hogy

forduljon a VI. községkerületi bí
rósághoz jogorvoslásért.

Dr. Székely Soma elöljáró nagy
tetszéssel fogadott beszéde után az 
elnök a maga részéről is megállapí
totta, hogy itt

a szerződésszegések egész hal
maza forog fenn.

majd átadta a szót Gellért Jakab 
képviselőtestületi tagnak, aki indít
ványt terjesztett elő, melyben kéri 
a közgyűlést, utasítsa az elnöksé
get, hogy

tegyen elfogultsági indítványt a
VI. községkerületi bíróság ellen, 
miután a VI. községkerületnek 
ugyanaz az elnöke, mint a pesti 

hitközségnek.
A panasz tárgyalására így kérel
mezze az elöljáróság a pécsi vagy 
szegedi felekezeti vagy polgári bí
róságot.

A közgyűlés további során dr. 
Róth Sándor tett indítványt, hogy 
egyelőre a közgyűlés csak a két
ségtelenül fennforgó sérelmeket ál
lapítsa meg, de ne tegye meg a 
tervbevett intézkedéseket. Elvégre

volt idő, amikor Pest nagy mér
tékben volt Kőbánya segítségére, 
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így Léderer Sándor ideiében. (Köz
bekiáltások: Akkor igen, de nem 

Stern Samu ideiében!)
Ne vágják el tehát a békés kiegye
zés útját. A közgyűlés küldjön ki 
egy bizottságot, mely vegye fel az 
érintkezést a pesti hitközséggel és 
csak akkor nyúljon az ultima rá
cióhoz, ha a lefolytatandó tárgya
lások nem vezetnének eredményre 
és a sérelmek nem orvosoltatnának.

Dr. Ehrnthal Aladár ügyvéd 
cáfolta meg most hatásos érvekkel 
dr. Róth Sándor egyes állításait,

Miért mondtam le?
Irta; sióagárdi Zöld Márton

Az „Egyenlőség” legutóbbi szá
mában Braun Vilmos úr a 
„Zsidó Élet”-ben megjelent cik
kemmel kapcsolatban a VIII. ke
rületi templomkörzeti elnökségről 
történt lemondásommal foglalko
zik.

Hogy körzeti elnökségem mi
kép ítélendő meg azt nem 
bocsáthatom egyedül Braun úr el
bírálása alá, annál kevésbbé, mert 
lemondásom óta a körzet legjobb 
nevű és hírű jelenlegi és volt ve
zetőtényezői részéről a szeretet és 
nagyrabecsülés nyilvánításai ju
tottak el hozzám. Legutóbb köz
tiszteletnek örvendő közvetlen elő
döm: Weisz Márk úr is, aki rövid 
megszakítással 45 évig állott a 
józsefvárosi zsidóság élén, őszinte 
sajnálkozásának adott kifejezést

Zöld Márton
A „Zsidó Élet” múlt számában 

jelent meg sióagárdi Zöld Márton 
cikke, amely az egész felekezeti köz
életben. annak minden rétegében és 
árnyalatában élénk feltűnést kel
tett. Minden cicoma nélkül, az igaz
ság és a meggyőződés legegysze
rűbb színeivel vázolt fel előttünk 
egy képet felekezetűnk hatalmi for
gatagából és mutatott be egy dara
bot a Sip-utca világából.

A cikk hallatlanul megdöbbentő 
hatása érthető és érthető a sip-ut- 
cai kancellária megrökönyödése is, 
hiszen éppen Zöld Márton hősi sze
mélye, általánosan tisztelt és szere
tett alakja volt az, akinek a hozzá
juk és közéjük-tartozásával nem 
tudtak eleget kérkedni, akit min
dig odaállítottak soraik élére, ab
ban a hiszemben, hogy a mellét dí
szítő gyönyörű hősi dekoráció 
fénye és ragyogása az ő díszük és 

majd dr. Székely elöljáró, Gellért 
Jakab és László Gyula elnök fel
szólalása után határozati javaslat
ként fogadták el azt a közvetítő in
dítványt, mely szerint

a közgyűlés 10 tagú bizottságot 
küld ki a pesti hitközséggel való 

tárgyalások lefolytatására 
és ez a bizottság a 30 napon belül 
összehívandó közgyűlésnek tarto
zik jelentést tenni tárgyalásai ered
ményéről, melyek ha nem járnának 
eredménnyel, sor kerül a tervbe 
vett intézkedésekre.

lemondásom fölött és a körzeti 
zsidóság veszteségének tartja a 
körzet éléről való kényszerű tá
vozásomat.

Ami pedig azt illeti, hogy fiam 
miatt mondtam volna le, ezzel 
igazán nem kell foglalkoznom, 
mert fiam — aki végre is nagy
korú — volt az, aki nem akart 
a hitközség szolgálatában megma
radni, minthogy ügyvédi gyakor
latot kíván folytatni. Ezzel tehát 
az én lemondásom semmiféle ösz- 
szefiiggésben ni nesen.

Hogy miért mondtam le, azt 
megírtam a „Zsidó Élet” múlt szá
mában. Nincs abból mit elvennem 
és nincs mit hozzátennem. Senki 
sem vindikálhatja magának, hogy 
jobban tudja lemondásom okát, 
mint én ...

cikke körül
érdemük is. Parádéikon szerették 
őt és hős bajtársait díszül felhasz
nálni. A háborút végigharcolt hős 
zsidó katonatiszteknek nem adták 
meg a hitközségi választói jogot, 
még reklamáció után sem, de pará
dés alkalmakkor szabad volt nekik 
katonai díszbe öltözve és gazdagon 
feldekorálva sióagárdi Zöld Márton 
tábornokkal élükön megjelenni, 
hogy ezzel a hős magyar zsidóval 
és katonatársaival dicsekedhesse
nek, kérkedhessenek.

A cikknek valóban felrázó ereje 
és hatása éppen azért volt rendkí
vüli, mert mindenki tudja róla, 

JUBADONT JUBA
orth. kóser fogkrémet Kérje mindenütt ! orth. kóser sütőport

A budapesti orth. hitközség rabbiságínak felügyelets alatt készülnek.
Gyártja : FELE9 ISTVANNÉ Budapest, VI!., Rottenbiller utca ö.

hogy az utóbbi években sokat fog
lalkozott a felekezeti élettel és bő
ven volt alkalma a sip-uteai kor
mányzás legbelsőbb titkait is meg
ismerni. Legutoljára a VIII. temp
lomkörzet élén állott Amikor ő 
került oda, mindenki örömmel látta, 
hogy útban a paeifikáció. A körzet 
élére ebben a szellemben működő 
új vezetőséget akart maga mellé ki
küldetni. A kancelláriai Egyakarat 
nyers önkényeskedésén azonban 
megtört minden jószándékú kísér
lete. Jelöltjeit ismételten visszave
tették. Akaratával és becsületes, 
zsidó-szellemű törekvéseivel szem
ben az Egyakarat egy budai orvos
ügy révén ismert józsefvárosi hely
tartója jutott döntő szerephez a ke
rületben.

Elkedvetlenedett, sőt elkeseredett. 
Megdöbbenve látta, hogy a kerület 
régi konzervatív vallási hagyomá
nyokon nevelkedett tényezői közül 
Weisz Márk díszelnök, dr. Körmöczi 
Zoltán volt elnökhelyettes, Zimmer- 
mann Dezső alelnök, dr. Riegler 
Bernát, dr. Weinberger Lipót, Kohn 
Sámuel volt elöljárók, és még so
kan, akik mind boldogan dolgoztak 
volna vele együtt, hogy szorulnak 
háttérbe és hogyan jutnak vezető 
szerepekhez olyanok is, akik évek 
óta nem néztek a körzeti templom 
tájára, akiknek gyermekei ma már 
más felekezetek templomaiban 
imádkoznak, vagy akik — nem is 
olyan régen — „hirtelen felindulás
ban” bejelentették maguk is zsidó 
felekezetből való kilépésüket. Zöld 
Márton — mint jó zsidó és mint 
szociális érzéssel telített lélek, leg
fontosabb feladatai egyikének te
kintette templomkörzete zsidó sze
gényeinek felkarolását, megsegi 
tését Ebben is elgáncsolták. De 
legjobban az keserítette el, amikor 
látnia kellett, hogy a körzet belső 
harca odáig fajul, hogy már hamis 
tanuk felhajtásától sem riadnak 
vissza (közjegyzői okirat van róla)! 
csak hogy a körzet egyik érdemes 
volt elöljáróját (mint a hitközség 
főtitkára mentségül felhozta: „ma
gánügyből kifolyólag”) elgáncsol
ják. Ekkor betelt a pohár. Lemon
dott és lemondását a lapunkban 
megjelent cikkben okolta meg.

Nosza, felrajzott a sip-utcai 
méhraj! Egyszerre már nem volt az 
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a hős, az a nagyszerű ember és ka
tona az ö szemeikben, megszűnt 
nekik az ő vezéri elhivatottsága, 
munkája csak „pepecselés” lett és a 
felekezeti életben való szerepvál
lalása és utóbb erről való lemon
dása szerintük csak — érdekből 
történt. A Sip-utca azzal a tenden
ciózus cikkel, mely alá a józsefvá
rosi zsidóság békéjének megbontá
sában nagy praxissal bíró egyén 
nevét írták, úgy akarja Zöld Már
ton lemondását beállítani, mintha 
az nem az általa felhozott rendkí
vül súlyos erkölcsi okokból, hanem 
családi érzékenységében való meg- 
bántottságából történt volna. A 
Sip-utca ezzel a cikkel ismét csak 
a saját erkölcsi felfogásáról tett 
tanúbizonyságot. A cikk aláírójá
ról tudjuk, hogy annak idején már 
„kiszekírozott” egy elnököt a jó
zsefvárosi templomkörzetből, hogy 
aztán —■ mikor- ez sikerült neki — 
dicshimnuszt zengjen hozzá és „cse
csemőnek érezze magát Weisz Márk 
elnök nagy képességeivel és tekin
télyével szemben”. Ha így folytatja: 
nem egészen fair konkurrenciát 
csinál Voronoff professzornak. 
Mindenesetre szomorú felekezeti 
közéletünket jellemzi, hogy ilyen 
hangnemben lehet írni Zöld Már
tonról: hogy a cikkíró most „kilép 
rezerváltságából” (pont erre az al
kalomra „rezerváltatta” magát!), 
hogy a lemondott elnök „nem illeté
kes annak megállapítására hogy 
személy szerint kik alkalmasak 
arra, hogy a körzeti munkában 
résztvegyenek” (Haschlnak legyen 
egy zsebkése!) és így tovább és 
végezetül jön a szenzáció: leleplezi 
az u. n. fiú-komplexumot. Mi nem 
is neki válaszolunk, hanem magá
tól a Sip-utcától kérdezzük: miért 
nem szabad egy sióagárdi Zöld 
Mártonnak, vagy akárki másnak az 
apai érzését észrevenni, bár egé
szen bizonyos, hegy ha észre is 
vette, nem engedte úrrá lenni ma
gán, amikor a sip-utcai hivatalok
ban .illetve felekezeti érdekeltsé
gekben ott látni például az Egy- 
akaratnak testvéreit és még nem is 
egy ijja-fiját?!

Sióagárdi Zöld Márton puri
tánsága, emberi és zsidó kvalitásai 
mögött messz-messze eltörpülnek a 
Sip-utcai adminisztráció nagysá
gainak hatalmi tébolyban fogant és 
ravaszkodásokban kivirult kvali
tásai és reméljük, hogy Zöld Már
ton kiállása erőteljes lépést jelent 
előre a magyar zsidóság tisztán
látásának térhódításában.

Intimitások
Mélyen tisztelt Szerkesztő Ür!
Olvasta ön az „Egyenlőség” novem

ber 5-ilki számát? Én olvastam, mert 
minden budainak bek-üldték postán. Eb
ből a lapból, melyet inkább förmedvény- 
nek lehet nevezni, megtudtam és meg
tudta az egész világ, hogy- az egész 
ország Buda e'len van. mely meggondo
latlanul elutasít magától olyan gazdag 
kérőt, mint a Síp-utcai hitközségi el
nök úr. Az „Egyenlőség” ezt az -eljá
rást „kútmérgezésnek” nevezi, a lap 
egy másik cikkében pedig elmeséli, hogy 
az úgynevezett együttműködési párt ve
zéreinek névsorából mindenki láthatja, 
„hogy egy kisded csoport (már t. i. az 
autonómiát védő párt) Budán hamis jel
szavakkal. hamis híresztelésekkel, ha
mis beállításokkal, bűnös kútmérgezést 
végez felekezetűnk érdekében." Ilyet 
leírni is egész Budapesten csak egy 
ember képes. Szemrebbenés nélkül be
szél kisded csoportról -(az autonómiát 
védőkről), holott jól tudja, hogy a bu
dai hitközség közgyűlésein az utolsó 
■években megejtett szavazások szerint 
az autonómisták a képviselőtestületnek 
több, mint 80 százalékát teszik.

■A balparton persze csupa ártatlan 
báránykák vannak, akik a világért sem 
pocsékolják a nehéz tízezreket a budai 
választók „helytelen" nézetének megja
vítására. a Síp-utca csak békét és meg
egyezést akar és vakmerő fráter az. aki 
■azt meri állítani, hogy a -budai bevé
telekre pályáznak. Az együttműködő 
vezérkarban van néhány jóhiszemű úr, 
de még többen vannak olyanok, akik 
egyszerűen liferálni akarják Budát a 
■pesti koncernnek. A jóhiszeműek azt 
vélik, hogy ők csak egy ici-pici ártat
lan együttműködést akarnak játszani, 
hogy Budát boldoggá tegyék. Miért nem 
kérdezik meg a kőbányaiakat és miért 
nem esik szó Óbuda meghódításáról? A 
felsorolt együttműködő vezérek mind
egyikének nevénél meg van mondva az 
illetőnek előkelő társadalmi állása és 
nagy érdemei. Ha ezeknek tetszik Buda 
önállóságának megszűntetése, akkor a 
budai zsidó hittestvérek ezreinek kö
telessége ezt tisztelettel fogadni és alá
zattal meghajolni a Síp-utca egyed
uralma előtt.

Akad a névsorban olyan is, aki két 
év előtt lelkes híve volt Buda .autonó
miájának és erről a következőképpen 
zengett egy nyomtatott körlevélben: 
..Ellene vagyok az unifikációnak és én 
minden tehetségemmel és akaratommal 
küzdeni fogok az ellen, hogy Pest és 
Buda unifikáltassék. Meggyőződésből te
szem én ezt. Nem konzervativizmusból 
teszem meg ezen állításomat és ezen 
megállapításom sem konzervativizmus

ból folyik, hanem folyik a léleknek egy 
bizonyos tünetéből, mely szerint minden 
egyes lélek önállóságra törekszik, egye
dül -kívánja leélni az életét. Minden tár
sulási viszonynál, minden társulási érint
kezésnél bizonyos függetlenségtől sza
badul meg, illetőleg tartatik vissza a 
lélek és mert független kíván lenni 
minden lélek, azért, ha ez a függet
lensége megvan és ha ezen független
ség még bizonyos áldozatokkal is jár. 
ezt a függetlenséget szerény- vélemé
nyem szerint feladni nem kell és nem 
szükséges. Ebből indulok ki akkor, ami
kor ellenzem az unifikációt, nem .bírom 
feladni az önállóságomat, lehet, hogy az 
életpályám maga is arra tanított en
gem és miután nem látom szükséges
ségét annak, általános érdekből sem, 
azért nem tudom feladni ezt a függet
lenségemet.”

■Ha nem „kútmérgezés”, elárulom, 
hogy ez a konzekvens férfiú dr. László 
Áron budai ügyvéd, illetve, mint az 
..Egyenlőség" szükségesnek tartja a 
viszonyokat nemismerökkel tudatni: 
„Buda egyik legtekintélyesebb ügyvédje" 
— Egy másik ugyancsak következetes 
vezérférfija a budai „együttműködőknek” 
Bíró -Lajos ügyvéd úr. aki ugyancsak 
két év előtt még a következőképpen 
szónokolt ugyanabban a nyomtatott 
körlevélben: „A zsidó vallással egy
korú japánok és kínaiaknál .a legfőbb 
erény az ősök tisztelete, képesek ezek 
magukon még ma is, ha ősük hírnevén 
csorba esik, harakirit elkövetni, a zsi
dók legalábbis a kultúra oly- fokán ál
lanak. mint ezek és -épp ezért csodá
latos, hogy akadnak egyesek, akik hara
kirit akarnak az ősi budai izr. hitköz
ségen elkövetni, ahelyett, hogy a kivég
zés helyett módot és eszközt keresné
nek a hitközség önállóságának megvé
désére, tekintélye emelésére, ahelyett, 
hogy hozzánk csatlakozva az autonómia 
jelszavával ékesített zászlót igyekezné
nek, mint e hitközség gyermekei dia
dalra segíteni.” Két hónappal később, 
1934. szeptember havában Bíró -Lajos 
ügyvédet annyira lelkesítette a budai 
hitközség autonómiája, hogy még egy 
külön röpiratot is adott ki, mely'ben 
részletesen cáfolja az unifikációsok ér
veit.

Most ez a két úr intézi reggeltől es
tig lelkesen és önzetlenül a fúziósok vá
lasztási irodáidnak kortesmunkáját. És 
még mondja valaki, hogy a „szent 
ügynek" nincsenek önfeláldozó élhar
cosai!

Szerkesztő Ür bocsánatát kérve az 
alkalmatlankodásért és soraim szíves 
közlését előre is megköszönve vagyok 

készséges tisztelője
Jobbparti Izrael
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Sorosafosan veszti el a Pesti 
Isr. Hitközség a nyugdijpereket

Múlt számunkban már beszámol- 
tünk arról a perlavináról, melyet a 
Pesti Izr. Hitközség ellen indítottak 
azok a nyugdíjas és aktív alkalma
zottak, akiket a hitközségi pénzkeze
lés találékonysága meg akart fosz
tani különböző szanálási rendele
tekre való hivatkozással részben sú
lyos munkával megszolgált fizeté
sük egy részétől, részben egy élet 
hűséges kötelességteljesítésével ki
érdemelt nyugdíjuktól. Megírtuk, 
hogy az alkalmazottak pereit dr. 
Hoffmann Dezső ügyvéd, az alkal
mazottak jogi képviselője egészen a 
Kúriáig vitte fel, mely a hitközség 
pergátló kifogásával szemben ki
mondotta, hogy a perek a rendes 
bíróság hatáskörébe tartoznak.

A Kúria az első percsoportban a 
hitoktatóktól jogtalanul visszatar
tott nyugdijak visszatérítése tekin
tetében döntött, még pedig — emlí
tettük — a pergátló kifogások kere
tében. Kimondotta a Kúria Ítéleté
ben, hogy a levont összegek vissza
térítése iránti jogvita felett a dön
tés a kir. bíróságok hatáskörébe 
tartozik. Kimondotta pedig azért, 
mert a Kúria megállapítása szerint 
a pesti hitközségre és nyugdíjpénz
tárára egyáltalán nem vonatkoznak 
azok a kormányrendeletek, me
lyekre való hivatkozással és alap
ján a hitközség a tényleges szolgá
latban levő tisztviselők fizetését és 
a nyugdíjasok nyugdíját leszállí
totta. Ezzel az alaki döntéssel eldön
tötte a jogvita érdemi részét is. 
Mert ha a hitközségnek nincsen 
joga a rendeletek alapján fizetést 
és nyugdíjat leszállítani, akkor 
nincs joga a rendeletek alapján 
magát a rendes bíróságok hatás
köre alól kivonni és törvényszerűen 
vitatni, hogy ily esetekben az Ítél
kezés a közigazgatásnak, a község
kerületi bíróságnak, vagy a döntő
bizottságnak hatáskörébe tartozik.

A tanítók nyugdíjának levonása 
miatt indított percsoportban na
gyon reménykedett a pesti hitköz
ség az irányban, hogy a Kúria ja
vára fog dönteni. 1936. október 7-én 
kihirdetett ítéletében azonban me
gint azt mondotta ki a Kúria, hogy 
a tanítóktól levont nyugdijak miatt 
és azok visszafizetése iránt a nyug
díjpénztár ellen indított perek 
ugyancsak a kir. bíróságok hatás
körébe tartoznak.

Időközben a budapesti kir. tör
vényszék úgy a hitoktatók, mint a 
tanítók javára már végítéleteteket 

hozott és feltétlenül kötelezte a 
nyugdíjpénztárt, hogy az 1931. ok
tóber 1. óta levont nyugdíjrészlete
ket azok kamataival együtt a nyug
díjasoknak fizesse meg.

Most folyamatban van még a 
polgári iskolai tanítók, gyógype
dagógiai tanítók és a tanárok nyug
díj vitáinak csoportja. Ezek a 
nyugdíjasok bíznak abban, hogy 
most már a tisztult jogi helyzetben 
a kir. bíróságok rájuk nézve is meg 
fogják állapítani saját hatáskörü
ket és az ő javukra is meg fogják

Stern Samu és a frontharcosok
Irta'. Hámos Gyua ny százados.

Az utóbbi időben gyakran talál
koznak a frontharcosok és Stern 
Samuék. Ezen találkozásokon hol a 
frontharcosok mondanak köszöne
tét a pesti hitközségnek azért, hogy 
megértő szeretetet tanúsítanak 
irántuk, hol Stern Samu jelenti ki, 
hogy úgy ő, mint a hitközség, hálá
val tartozik a frontharcosoknak.

Feltesszük azonban a kérdést: 
van-e helye ennek a kölcsönös váll- 
veregetésnek? Indokolt-e, hogy a 
frontharcosok „hálásak” a pesti izr. 
hitközség vezetőségének és ha igen, 
miért? És viszont másrészről a hit
község vezetősége miért manővri- 
rozik a frontharcosokkal és miért 
használja ki őket saját politikájá-

67-ik H, kir. Államsorsjáték 
Főnyeremény 40.000 ar. P 
17.G00 nyeremény 250.000 ar. pengő 

értékben
Nyeremények: 

20.000 ar. P 10.000 ar. P 
2-szer 5.000 ar. P 4-szer 2.500 ar. P
6-szor  2.000 ar. P 10-szer 1.000 ar. P 
s még számos nagy és kisebb nyere
mény, melyeket mind készpénzben 

fizetnek 'ki.
Húzás december 4-én.

Sorsjegy árak:
Egész ar. P 3.—. Fél ar. P 1.50 

Kapható az osztálysorsjegy föárúsí- 
tóknál. valamint az összes dohány
tőzsdékben. Postai rendeléseket a 
pénz előzetes beküldése után azonnal 
teljesít a Székesföivárosi M. kir. Pénz
űi gyigazgatóság. V.. Szalay-utca 10. 

hozni a marasztaló Ítéleteket.
Aki pedig csak egy pillantást vet 

a pesti hitközség 1935. évi zárszáma
dásába, megállapíthatja, milyen jo
gosan hivatkozik a hitközség a fi
zetés és nyugdíjcsökkentések alkal
mával a gazdasági viszonyokra.

A zárszámadás szerint a szük
ségleti előirányzat az 1935 évre 
3.789.689.— pengő volt, amivel szem
ben ennek az évnek teljes bevétele 
4.134.421.86 pengőre rúgott. Tehát 
cca 350.000 pengővel volt több a hit
község bevétele, mint amennyire 
számított. Hol van itt a pénzügyi 
helyzet rosszabbodása? És leszállí
tották ezen a címen a maeeszjuta- 
lékot is?...

nak alátámasztására?!
A frontharcosok egyeteme nincs 

hálára kötelezve a Pesti Izr. Hit
község iránt, mert eddig nem tett 
érettük semmit. Végigtanulmányoz
tuk Stern Samu elnökségének 
hatéves működéséről múlt évben 
nyilvánosság elé kürtőit beszámo
lóját, ahol rengeteg negatívumot, 
de annál kevesebb pozitívumot ta
láltunk és magáról a frontharcos
kérdésről egy árva szót sem. Olvas
tunk azonban egy fontos kijelen
tést, mely a választójog megrefor
málásáról és annak kiterjesztéséről 
szól. Ha olyan kiterjesztést gondol 
Stern elnök úr, hogy az 1931. évi 
hitközségi cálasztásra összeállított 
szavazók névjegyzékében felvett 
14,902 szavazó helyett az 1936. évi 
választói névjegyzékbe már csak 
13,000 választót vehetett fel, akkor 
ezt a kijelentést is oly ígéretnek 
vehetjük, melyben nem lesz köszö 
net.

Ha olyan nagyon szívügye 
Stern Samunak a frontharcos-ér
dek, elég ideje és alkalma lett volna 
az 1934. augusztus hóban a VI. izr. 
községkerülethez terjesztett bead
ványban foglaltakból megvalósítani 
azt az indítványt, mely a fronthar
cosoknak szavazati jogot követelt. 
Úgy látszik, nem érti meg sem a 
VI. izr. községkerületnek, sem a 
pesti izr. hitközségnek elnöke a 
frontharcosok nagy áldozatát, mely
nek következményeit ma is viselik, 
nem ismeri és nem méltányolja az 
értékes szolgálatot, melyet a front
harcosok a haza és felekezetűk ér
dekében teljesítettek.

A pesti hitközség eddig azt a 
minimális jogot sem adta meg a 
frontharcosoknak, hogy szavazati
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jogosultsággal bírjanak. Nem fel
tételezünk a hitközség vezetőségéről 
annyi tájékozatlanságot vagy naiv- 
ságot, hogy ebben szándékosság ne 
lenne. Ha a hitközség vezetősége ar
ra való hivatkozással nem adta meg 
eddig a szavazati jogot, hogy nin
csenek alapszabályszerűen bekebe
lezve, erre csak az a válaszunk, 
hogy a világháborúban résztvett 
fiatalok, akik időközben meglett, 
sőt élemedett korú emberekké let
tek, nem tudják, mi az a bekebele
zés. Itt eláruljuk nekik: a bekebe
lezés, a hitközségnek egyik — mi
után ingyen nem csinál semmit — 
jövedelmi forrása, melyből például 
1933-ban 5,646.12 P folyt be. De el
áruljuk a frontharcosoknak azt is, 
hogy a hitközségi alapszabályokban 
lefektetett bekebelezési korlátozások 
törvényellenesek s a fent említett, 
a hitközségi vezetőségre vonatkoz
tatott tájékozatlanság vagy naivság 
megdől, mert természetesen a min
denkori vezetőségnek érdekében áll 
a szavazati joggal bírók számát 
szűkíteni, nem pedig kiterjeszteni. 
A hitközség vezetősége a törvényt 
egyszerűen megkerülte, mikor a be
kebelezés figyelembevételével össze
állított szavazati lista alapján tar 
tóttá meg többek között a márciusi 
választást is.

Idézzük ime a vonatkozó minisz
teri rendeletet: „Az 1888 évi 1191. 
eln. sz. a. kelt Vallás és Közokta
tásügyi miniszteri körrendelet 5 
§-ának 2. bek. értelmében, nemkü
lönben az 1895 évi XLIII. t. c. 2§-á- 
val az izraelita vallásuakra is ki
terjesztett 1868 évi Lili. t. c. 20 §-a 
szerint is a hitközségi tagság az 
ottlakástól és nem a bekebelezéstől 
függ, ennélfogva a hitközségi tag 
ság, illetőleg a választói jogosultság 
(ez utóbbi csak abban az esetben, 
ha az illető magyar állampolgár) 
semmiféle bekebelezési díjtól, ille
tőleg a hitközségi elöljáróság által 
történő külön felvételtől függővé 
nem tehető, még akkor sem, ha a 
hitközség hivatali elődeim által jó
váhagyott oly alapszabályok birto
kában van is, mely alapszabályok 
a hitközségi tagságot a fennálló 
törvényes rendelkezésekkel szemben 
bizonyos bekebelezési díjtól, illető
leg külön felvételtől tenné is füg
gővé. Mert az alapszabályok, ha 
azok miniszterileg jóváhagyattak 
is, semmiféle olyan intézkedéseket 
nem tartalmazhatnak, melyek a 
törvényekkel ellenkeznek. Ha az 
alapszabályok ily ellentétes rendel
kezéseket tartalmaznak, úgy azok 
önmagukban semmisek.”

Nem tételezzük fel a hitközség 
vezetőségéről, mely jogügyi irodá
val és kiváló jogászokkal rendelke
zik, hogy az idézett alaptörvényt ne 
ismerte volna s annál súlyosabban 
nehezedik ez a jogfosztás a hitköz
ségre, mert tagjaitól súlyos kötele
zettségeket követel, de a tagok tíz
ezreit megfosztja a törvényes jogok 
gyakorlásától. Míg az államhatalom 
különböző intézkedései és rendele
téi, sőt a közeljövőben kibocsátandó 
frontharcos-törvény hivatva lesz a 
frontharcosok terhein könnyíteni, 
addig a hitközségnél megértő és 
meleg szívvel eddig nem találkoz
tunk, kivéve a „nesze semmi fogd 
meg jól” szóbeli elismeréseket.

Arra a kérdésre, hogy van-e 
szüksége a hitközség vezetőségének 
politikája céljaira a frontharco
sokra, megállapíthatjuk, hogy ed
dig csak dekoratív külsőségekre 
használta fel a frontharcosokat. 
Erre a célra igen megfelel a front
harcosoknak a tömegből kiemelkedő 
barna formaruhája, számos kitün
tetésük s nem utolsó sorban fe
gyelmezettségük. A hitközség veze
tőségének igen jól esik látni a 
frontharcosokat, a felekezeti élet 
különböző megnyilvánulásainál, 
mint például a hitközségi közvacso
rákon, ahol bizalmukról biztosítják 
a hitközségei, vagy a választások 
alkalmával, amikor ragaszkodásuk
nak adnak kifejezést.

Reméljük, hogy a hitközség 
képviselőtestületében helyet foglaló 
frontharcos bajtársak ' nemcsak 
megtiszteltetést, hanem kötelezett
séget is vállaltak bajtársaikkal 
szemben s a legrövidebb időn belül 
olyan eredményekről számolhatnak 
be, amelyek minden bajtársunkat ki 
fognak elégíteni.

Eredj
a hitsor sósaidhoz..;
Drága kis tanítványom !

Kis 10 éves koravén, érzékeny, 
intelligens lelkedet ostorcsapás ér
te. Ki a nálam eltöltött négy esz
tendő alatt tán egyszer-kétszer fi
gyelmeztető szemöldökráncolást ha 
kaptál, most alig hogy átlépted új 
iskolád küszöbét, máris éreztetik 
veled, hogy kétévezredet szenvedett 
vallásnak — vagy ha úgy tetszik: 
fajnak — leánya vagy.

A mi iskolánk egy nagy otthon 
volt. Sietve jöttetek bele. Reggel 
ugyan nehezen ment a sietés, de 
délben alig tettétek le a kanalat, 
már ott voltatok az iskolaudvarban 

vagy benn a tanteremben húzódta
tok meg. Ott rajzoltad első karika
túrádat,ott írtad első versedet, me
sédet; ott látszottad el első rögtön
zött színdarabodat. A mi iskolánk 
volt első örömödnek tanúja. Veled 
örült és veled sírt. Mert érettetek 
volt és ti öérette. Iskola volt, hol 
nem volt szegény és nem volt gaz
dag. Hová a másvallású gyerekek 
is szívesen jártak, mert szeretettel 
fogadták őket.

Azt gondoltad, ha az állam pén
zén — tehát édesapád adópengőjén 
is — fenntartott iskolába jársz, ott 
is otthonra találsz. Gyengéd női 
lelkek fogadnak, lelked felolvad 
szeretetükben és formálják lénye
det olyanná, mint amilyenné kell. 
De csalódtál , egyik tanárnődben. 
Mindjárt az első napon. Ültettek 
benneteket. Téged is. Gyengéd sza
vakkal adott szomszédot: „Eredj a 
hitsorsosodhoz!” Ez ne bántson té
ged. Hisz nem is mondott semmi 
rosszat! Csak edzeni akar. Szoktat. 
Hallasz majd különbet is. Lépj 
csak rosszul a tornánál, majd val
lási jelzőt kap lábad. A szövetke
zeti eszméről tárgyaljon csak a 
közgazdasági óra, majd hallod a 
csaló felekezeti kereskedelmet,

De azért ne csüggedj! Erősítsd 
lelkedet. Szokj hozzá. Tanulj kettő
zött szorgalommal. Ragaszkodj val
lásodhoz szivvel-lélekkel. Es „Eredj 
a hitsorsosodhoz!” Igen, eredj! 
Tartsatok össze!

Szerény tanításomat pedig tartsd 
mindig szem előtt: ha akadnak, kik 
bántanak bennünket, azért a haza 
nem felelős. Az ne ingasson meg 
benneteket a haza szeretetében. Az 
a szellem lengje át valódat, melyet 
iskolánk belétek plántált.

Emlékezz csak, hetenkint egyszer 
megkérdeztem tőletek: „Mit akar
tok, gyerekek!" Talpraugorva kiál
tottátok: „Magyar feltámadást!” 
„Miért” kérdésemre „Mert Csonka- 
Magyarország nem ország, Egész- 
Magyarország mennyország” vá
laszt adtátok. Felétek szegeztem a 
„Maradhat ez igy”-et, a „Nem! 
Nem! Soha” hangzott vissza. „Mit 
mondjunk”-ra a háromszoros 
„Vesszen Trianon"-t válaszoltátok. 
Ezután a Hitvallás hangzott fel. 
Ezzel az irredenta „párbeszéddel” 
zártuk minden ünnepélyünket is. 
Ez az érzés vezéreljen továbbra is.

Iskolánkat pedig keresd fel sza
bad óráidban. Ha bánatod van, 
oszd meg velünk, könnyíts terhe- 
den. Ha pedig örömet tudsz közölni 
attól se fossz meg bennünket.

Régi szeretettel vár tanítód 
ÁRON HALÉVY
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A megtévesztések rendszere
— Beszélgetés —

Személyek: 1. A termetes részvénytársasági igazgató
2. A fakóképii állástalan tanár

— Aggyon Isten, tanár úr! No, 
mi az a szarkasztikus mosoly, 
amelyik ott játszadozik a szeme 
meg a szája szögletében?

— Hát igen, mosolyogni va
gyok kénytelen: a Sip-utca nagy
politikát játszik. A zsidóság ugyan 
mást várna tőle: elsősorban egy 
kis vallás-elmélyítést — amit foly
ton ígértek és ígérnek is — meg 
aztán legalább egy kicsit több 
zsidó kultúrát! De hát hogyan 
mélyítsék a vallásos életet és ho
gyan erősítsék a zsidó kultúrát, 
amikor ezekben ők maguk is 
olyan nagyon-nagyon szegények! 
Csinálnak hát helyette nagy po
litikát! Kezdték és folytatják ezt 
azon, hogy — tagadják! Azt hi
szik, az a nagy-politika alfája és 
ómegája: „ha tettedd, tagadd”. Mi
kor mi szemükre lobbantgattuk, 
hogy a hitközségi élet legfőbb kö
vetelményeinek teljesítése helyett 
évek óta csak politikát csinál
nak, — akkor mindig tagadták 
ezt. De nem elég óvatosak, mert 
önmaguk szolgáltatnak rá bizo- 
nyitékokat.

— Miféle bizonyítékokat? Nem 
értem, mire céloz?

— Hát hogy csak két aprósá
got mondjak, ott van mindenek
előtt Zöld tábornok nyilatkozata, 
aki magának a legeslegfőbb Egy- 
akaratnak éppen azokat a sza
vait idézi, amelyek szerint az ő 
elhatározásait és intézkedéseit a 
politikai érdekek szabják meg. 
Azután: ott van pl. az a bizonyos 
hamis tanúzási eset.

— Mi-mi-micsoda? Hamis ta- 
nuzási eset?

— Hát igen! Nem tud róla? 
Az egyik templomkörzetben az 
Egyakarat helytartója a templom
szolgát hamis vádaskadásra 
bírta valaki ellen, aki neki útjá
ban volt. Közjegyzői okirat van 
arról, hogy ezt — maga a tanú 
beismerte. Amikor aztán az Egy- 
akaratnak szemére lobbantották, 
hogy ilyen eszközökkel tálán még
sem illik egy hitközségben dol
gozni. akkor is azt mondta: „Ké
rem,... ez politika!... illetőleg 
az ügyvezető elnök ur magán
ügye ...” Hát ime, idáig siily- 
lyeszti a hatalmi téboly a feleke
zeti közélet morálját. És ez kezd 
rendszer lenni!

— No, ne túlozzon megint, ta
nár úr!

— Nem túlozok, de rendszert 
visznek abba, hogy lefelé hatal
maskodással, felfelé pedig megté
vesztésekkel dolgoznak!

— Nagyon erőseket mond!
De igazat! Hát nem a fölöttes 

hatóság rendszeres megtévesztése 
és félrevezetése az, amikor egy
szer az egyik esetben egy tanári 
kinevezésre vonatkozó hivatalos 
felterjesztés tartalmaz helyt nem 
álló adatokat, amelyeknek -— 
mondjuk: — téves voltát a fel
terjesztést végző közeg igen jól 
ismeri, de azért felterjeszti, — 
másszor pedig a hatalmi érdekei
ket fenyegető ellenzékiek nem 
tarthatják meg saját helyiségük
ben vacsorájukat, csak ők a ma
gukét, megint máskor pedig a bu
kásukat kikerülhetetlenné tevő 
budai választás elhalasztását ké
rik ismét a valóságnak meg nem 
felelő, megtévesztő indokolással. 
amenyiben azt állítják, hogy az
ért nem tartható meg most a bu
dai választás, mert a felülvizs
gálat alatt álló új statútumok a 
hitközségek belső szervezetét je
lentékenyen át fogják alakítani?! 
Mintha azt akarnák mondani, 
hogy akkor pedig a régi statú
tumok alapján megejtett válasz
tás nem lehetne érvényes és úgyis 
új választást kellene elrendelni. 
Hát ez egyszerűen nem igaz! Az 
új statútumok egyáltalán nem 
tartalmaznak olyan rendelkezése
ket, amelyek „a hitközségek 
belső szervezetét jelentékenyen át
alakítanák"! Akkor nem is nevez
hetnék „kiegészítő szabályzat
nak, mert akkor új szabályzatnak, 
helyesebben: újjáalakító vagy át
alakító szabályzatnak kellene ne
vezni. Egyébként a kongresszus 
előkészítése és tárgyalásainak tar
tama alatt sem hangzott el soha
sem olyan állítás, hogy ezek az 
új statútumok a hitközségek 
belső szervezetét átalakítják. El
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lenkezőleg: éppen azt állították 
mindig, hogy az lényegében a régi 
marad, csak az évtizedek óta meg
mutatkozott hiányosságok pótlá
sára akarják a szükséges intézke
désekkel kiegészíteni. A „kiegészí
tés” fogalma különben is ellent
mond „a belső szervezet jelenté
keny átalakításának”.

— De hiszen a többi község
kerületi elnökök is egyetértettek ..

— Álljunk csak itt meg egy 
szóra! A megtévesztés szisztémája 
érdekesen épül ki. Közzétették azt 
a levelet, amelyet az Országos 
Iroda elnöke intézett a hitközségi 
választásokat elhalasztó rendelet 
kibocsátása után a miniszterhez. 
Erről a levélről, amely egyébként 
lényegileg nem egyéb, mint az 
Országos Iroda elnökének köszö
neté az ő fölterjesztése értelmé
ben tett intézkedésért, a „félhiva
talos” kommentár azt írja: „amint 
a levél is hangsúlyozza, ez az irat 
a községkerületi elnökök nevében 
és megbízásából ment a kultusz
miniszterhez”. Először is a „Le- 
gyező”-ben közzétett levél sehol 
sem árulja el, hogy a községke
rületi elnökök megbízásából Író
dott volna. A megbízásnak meg 
kell előznie a megbízás folytán 
végrehajtott aktust. Hogy ezt a 
megbízást az elnökök előre meg
adták volna, ezt a levél sem ál
lítja sehol sem, aminthogy nem 
is állíthatta, mert a községkerü
leti elnökökkel a rendelet megje
lenése után, tehát utólag közöl
ték a történteket. Másodszor — és 
ez itt a fontos! — még ha ennek 
a levélnek a megírására is adták 
volna a megbízást, ez a megbízás 
nem helyettesíthette és nem pótol
hatta volna azt a megbízást, 
amelyre a fennálló rendelkezések 
szerint törvényszerű szükség lett 
volna, a választást elhalasztó in
tézkedés kérelmezéséhez. Ehhez 
kellett volna az összes községkerii- 
leti elnökök megbízása! Hogy a 
köszönet-adáshoz megadták 'utó
lag, a nevük aláírására a felha
talmazást, ez nem pótolhatja az 
Országos Iroda elnöke által elő
terjesztett kérelemhez a törvény 
szerint szükséges és elmaradt 
megbízatásukat. Nagyon jól el-
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képzelhető, hogy a miniszterhez 
felterjesztendő köszönet aláírását 
nem tagadja meg senki, (ámbár 
olyan is akadt talán (?!), aki nem 
adta utólagos hozzájárulását az 
elnök eljárásának igazolására) — 
de kérdés, aláírták volna-e mind
ezek az autonómia felfüggesztését 
vagy korlátozását célzó kérelmet? 
Egyébként van itt még valami 
gyanús!

— Micsoda?
— Több is! Azt írja az egyik 

községkerületi elnök az Országos 
Iroda elnökéhez: „Az a meggyő
ződésem, hogy a többi községke
rület vezetői hasonló állásponton 
vannak.” Ebből a fogalmazásból 
nem az tűnik ki, hogy mindegyik 
már nyílvánította is ezt a ha
sonló álláspontját. Azután fölöt
tébb gyanús az is, hogy amikor 
a ..Legyező” felsorolja, hogy kik 
fejezték ki „ugyanezt a felfogást 
telefonon és élőszóval”, akkor fel
sorol néhány nevet, majd ezt 
mondja: „Nemkülönben hozzájá
rult a miniszternek kifejezendő 
köszönethez a többi községkerületi 
elnök is.” A többi? Hát ezeknek 
a neveit miért nem írják ki? Ezek 
nem érdemlik meg? Talán mégse 
járultak hozzá, vagy még nem 
járultak hozzá? Avagy...

— Avagy?!...
— No igen! Hát ha olyan na

gyon helyesnek tartották, amit a 
kormányhatalomtól kértek, miért 
hallgatták el a lapjaiknak leadott 
kommünikékben, hogy ezt a ren
deletet a miniszter az ö kérel
mükre és kezdeményezésükre adta 
ki? Hiszen ez a diadalukat csak 
növelhette volna ország-világ 
előtt?! De ők ezt elhallgatták! 
Szégyelték talán, hogy ezt ők kér
ték? Pedig a miniszter mintha 
különös nyomatékkai emelte volna 
ki, hogy a rendeletet nem a maga 
inieiativájából adta ki, hanem az 
Országos Iroda és a Pesti Izr. 
Hitközség (— még mindig közös 
elnökük van?—) kérelmére. Mint
ha azt akarná ezzel mondani a 
zsidóságnak: Tu la vouht George 
Danáin!! Avagy: Volenti non fit 
injuria! — Különben is a köteles 
lojalitás azt parancsolta volna, 
hogy a miniszteri leiratot teljes 
szöveggel a maga egészében te
gyék közzé, ne pedig úgy meg
csonkítva, ahogy az ő kicsinyes 
taktikázásuk kívánta. Egyébként 
biztos vagyok felőle, hogy a mi
nisztérium, ha már mindenfelől 

l’itk. elnök követelte a sérelem jóvá
tételét. Dr. Mahler Ede egyetemi tanár 
kiemelve Heller tudományos és tanári 

informálva lesz és teljesen tisztán kiválóságát, kérte, hogy Heller tanít- 
fogja látni a helyzetet, ni ég a 3 són tovább. Hatvány Bertalan báró meg-

hónap lejárta előtt meg fogja en
gedni a budai választást. Mert ha 
a pesti és más hitközségek meg
tarthatták választásaikat, pedig 
a statútumok már akkor is fe
lülvizsgálat alatt állottak, akkor 
az egyenlő elbánás elve alapján 
miért ne tarthatná meg éppen a 
budai hitközség? No de hát ezt 
majd meglátjuk! Addig is az Or
szágos Iroda űzi tovább a maga 
kisded játékait a pártatlanság és 
az autonómia körül.

— Hát csak nem hiszi komo
lyan, hogy az autonómián való
ban csorba esett? Nem olvasta azt 
a szakszerű fejtegetést...?

-— Szakszerű?!... Olvastam! A 
megtévesztés ott is folytatódik. 
Először is értelmetlen dolog azt 
mondani, hogy az autonómia csak 
igazgatási forma, azután pedig 
azt állítani, hogy „az elhalasztó 
rendelet a felekezeti autonómia

Heller professzor sajiópöre
Heller professzor elmulasztott felhatalmazást kérni — 

Szabolcsit felmentették
Harmadik tárgyalásra egyelőre be

fejeződött az a rágalmazási pör, melyet 
dr. Heller Bernát, a világhírű tudós in
dított az ..Egyenlőség” szerkeszt-je -el
len egyik cikke miatt. Ennek az ügy
nek előzményei visszanyúlnak a távoli 
múltba. 1934. januárjában Heller tanárt 
fölszólították, támogassák azt a javas
latot. mely Pestnek és Budának egye
sítését követelte. Heller tanár az egye
sítést kárhozatosnak tekintette és a tá
mogatást megtagadta. Erre megfenye
gették öt is. fiát is. A fenyegetést be
váltották: Hellertöl elvették a bibliai 
órákat a Rabbiképzőben s odaadták 
Guttmann Mihály fiának, akik erre — 
amint ezt a most lefolyt perben bizo
nyítani kívánták — azzal szolgált rá, 
hogy atyja sajtóban és pártgyíiléseken 
szolgálatokat tett a pesti hitközségnek.

Heller orvoslást keresett sérelmére. 
Orvoslást keresett legalább tanártársai
nál. barátainál. Ezek háborogtak azon, 
ami történt, még a szelidebbje is har
sány ünnepiességgel kijelentette, hogy 
a Rabbiképzőnek tanulmányi és erkölcsi 
érdeke követeli Heller visszahelyezé
sét. A -tanárok háborogtak. — de őket 
fegyelem, subordináció köti. Orvoslást 
keresett Heller a vezérlő bizottság több 
tagjánál is. Csakugyan, a vezérlő bizott
ság ülésén dr. Kricshaber Adolf, budai 

teljes tartalmának hatályos meg
valósítását segítette elő.” Mert 
akár forma, akár tartalom, azt 
jelentette, hogy a hitközségek sza
badon választhatták az őket kor
mányozó igazgatási faktorokat. 
Dióst ebben meg vannak akadá
lyozva. Vagyis ami eddig szabad 
volt, az most hatályosabban úgy 
valósul meg, hogy nem szabad. 
Azután: hivatkozik a „tanulmány” 
bizonyos precedensekre. Nem volt 
rá precedens, hacsak nem meg
torló) intézkedésképen! És amikor 
megtévesztően az 1911 1888 vkm. 
rendeletre hivatkozik, akkor erre 
nagyon rosszul hivatkozik. Mert 
ez a rendelet valóban az autonó
mia kiépítését szolgálta, mert sza
bályozta a hitközségek (főés fiók
hitközségek) alakulását. Hát, ked
ves Direktor úr. most már talán 
elég is volt. Látom, unja. Majd 
legközelebb folytatjuk.

SPECTATOR

botránkozott azon, amit Heller ellen el
követtek. De hiába a vezetőséggel — 
dr. Guttmann Mihállyal és Stern Samu
val — szemben minden ellenkező jó 
szándék tehetetlen maradt. Heller tehát 
orvoslást keresett ismételten a tanügyi 
kormánynál, de a minisztérium az auto
nómia iránti tiszteletből nem kívánt be
avatkozni.

Ekkor Heller, minthogy minden egyéb 
lehetőség kimerült, nyílt levélben Szé
kely Ferenchez, a vezérlő bizottság el
nökéhez fordult. Kérdőre vonta, amiért 
szerinte a Rabbiképző Intézet érdekei 
ellen vét s ezért felszólította, mondjon 
le vezérlő-bizottsági elnökségéről.

Erre a síp-utcai sajtó vezényszóra 
megindította pergőtüzét. Az ..Egyenlő
ség" azt. ami Heller fclekezetpolitika ma
gatartása miatti bosszú müve volt, úgy 
tüntette fel. hogy a vallás- és közokta
tásügyi minisztériumnak, a vezérlő bi
zottságnak. a tanári karnak egyértelmű 
kívánsága, hogy Heller „moszkvai el
járást követ, hogy Heller tanításának 
szelleme nem volt megengedhető. Ezen 
rágalmak ellen keresett Heller oltalmat.

F. é. november 11-én folyt le a fő
tárgyalás a budapesti kir. törvényszék 
Várady-Brenner tanácsa előtt. Dr. Dési 
Géza, dr. Szabolcsi Lajos védőié, azon 
kezdte, hogy He'ler professzor még el
lenfelei előtt is úgy áll, mint integer 
vitae scelerisque purus, hogy őt becsü
letében nem bántották és — függetle
nül a per bármely kimenetelétől — bán 
tani nem iogják. Fölajánlott teljes elég
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tételt. Heller nem fokadta el a békés 
megegyezést. Megokolta ezt avval, hogy 
ellene évek óta kegyetlen .hajtóvadászat 
folyik, hogy még az előző törvényszéki 
tárgyalások közben is az „Egyenlőség” 
egyre súlyosabban támadta. Megokolta 
azzal, hogy telve van keserűséggel, lelke 
■mélyén meg van sebezve, mert a tá
madás ellene, becsülete ellen, családja 
megélhetése ellen embertelenül folyik. 
Megokolta azzal, hogy az „Egyenlőség” 
mögött hatalmi tényezők állnak, melyek
nek rémuralma alatt nyög a szegény 
magyar zsidóság, hogy tehát valahon
nan meg kell indulnia a tisztulási fo
lyamatnak. Megokolta azzal, hogy ö a 
próféták ta nítását követi, akik azt hir
dették, hogy ha az erőszak az igazság 
leheletétől elnémul, ha az elnyomottnak 
megszerzik a jogát, akkor következhetik 
be a boldog béke, — tehát: előbb az 
igazság, azután béke.

Nevezetes találkozás: ugyanabban az 
időben, amikor Heller tanár ezeket a 
szavakat mondotta, a prágai parlament
ben valotta ugyanezt a hitet Szü’lö 
Géza: béke igazság nélkül csak trianoni 
béke lehet...

Dr. Bárdos György, Heller jogi kép
viselője lelkes nyomatékkai cáfolta a 
védőnek azt az állítását, hogy sértés 
nem történt. Nem sértés-e, ha tanárról 
,azt terjesztik, 'hogy tanártársai, egyér
telműig a fölöttes hatóságokkal, kita
szították a maguk köréből? Nem sér
tés-e, ha tanárról azt koholják, hogy 
tanításának szelleme nem megenged
hető? A tanítás szellemére vonatkozó
lag dr. Bárdos fölolvasott a nagyszámú 
nyilatkozat közül néhányat. Dr. Hirsch- 
ler Pál, székesfővárosi főrabbi azt írja: 
..A szemináriumban valósággal Profesz- 
szor Ür tartotta bennem a lelket... el
vesztettem volna Istenben voló hite
met, ha Professzor Úr meg nem tanít 
rá, hogy tudományos igazságokon át 've
zet az út Istenhez ... sok barátommal 
együtt Professzor Úr óráin tanultuk meg, 
mi az igazi, előítélet és elfogultság nél
küli ideális célú tudomány”. A jeruzsá- 
iemi egyetem négy tanára „feneketlen 
aljasságnak” (Bodenlose Gemeinheit) bé
lyegzi a Heller tanítási szellemére szórt 
vádat.

A tanács visszautasított a bizonyí
tásra és ellenbizonyításra vonatkozó ja
vaslatokat csupán Heller nyílt levelének 
fölolvasását rendelte el. Majd kihallgatta 
Hellert állásának hivatalos jellege felől. 
Megállapította, hogy Hellernek. mint ál
lami tisztviselőnek, fölöttes hatóságá
nak hozzájárulását kellet volna kérnie 
a pör megindítására. Heller formai mu
lasztása miatt Szabolcsi Lajos fölmen- 
tetendő. Dr. Bárdos bejelentette a föl- 
lebbezést.

Az „Egyenlőség szerkes_ztőjét tehát 
fölmentették. Nem mintha cikkének 
egyetlen vádja is igaznak bizonyult 
volna, hanem mert a sértett alaki mu
lasztást követett el. Lapja törvényszéki 
tudósításában diadalmasan megemlékezik 
arról, hogy a vádlottat a közönség el
halmozta szerenncsekívánataival. Csak
ugyan rászolgált erre a gratulációra az
zal, hogy a pör igazi tartalma formai 
okokból nem kerülhetett tárgyalásra.

HÍREK

November 17, kedd — Kiszlév 3, — 
nov. 18, szerda — Kiszlév 4, — nov. 
19. csütörtök — Kiszlév 5, — nov. 20, 
péntek — Kiszlév 6 (szombat bejöv: 
4.05), — nov. 21, szombat — Kiszlév 
7 (hetiszakasz: Vájécé, haftóra: Vá- 
jivrách Jákob, Hoséa 12 fej. 13. v. 
14 fej. 10 v-ig, szombat kimen: 4.50),
— nov 22, vasárnap — Kiszlév 8,
— nov. 23, hétfő — Kiszlév 9, — 
nov. 24, kedd — Kiszlév 10, — nov. 
25, szerda — Kiszlév 11, — nov. 26, 
csütörtök — Kiszlév 12. — nov. 27, 
péntek — Kiszlév 13 (szombat be
jöv: 3.59).

— Statusquo és orthodox tanácskozás 
a statutum-tervezet adórendszeréről. A 
Statusquo Hitközségek Orsz. Szövetsé
gének vezető tényezői nov. 16-án, hét
főn Budapesten megbeszélést folytattak, 
mely főkép a pesti hitközségnek a sta
tútum-tervezetbe felvenni szándékolt új 
adózási módozata körül forgott. Némi 
közeledés történt, a tanácskozáson 
melynek folytatását másnapra halasz
tották. Hétfőn este a pesti chevra ban
kettet rendezett tiszteletükre. — Mint 
értesülünk, ugyancsak hétfőn az Ortho
dox Központi Irodában is tanácskozás 
volt a statutum-kérdésben az orthodoxia 
több kiválóságának részvételével.

— A magyar zsidóság hálája Olasz
ország iránt. A pesti Dohány-utcai temp
lom legutóbbi péntekesti istentiszteletén 
dr. Hevesi Simon vezető-főrabbi szónok
latában az olasz külügyminiszter Buda
pestre érkezése alkalmából a magyar 
zsidóság hálájának adott kifejezést a 
baráti érzelmű Olaszország és nagy 
kormányelnöke. Mussolini iránt, amiért 
szóval és tettel odaállottak a magyar 
igazság mellé.

— lemét a cionisták győztek Becs
ben. A bécsi hitközségi választások so
rán ismét a cionisták listája győzött, 
még pedig az előző választás eredmé

nyeit is túlhaladó többséggel. A 36 elöl
járó közül 19 cionista.

— Dr. Farkas József — 70 éves. Dr. 
Farkas József, a pesti IX. kér. temp
lomkörzet tudós papja a napokban töl
tötte be szakadatlan értékes munkában 
töltött életének 70-ik évét. A főváros 
felekezeti életének legszélesebb rétegei
ből, de az ország minden részéből is 
igen számosán keresték fel ez alka
lomból jókívánságaikkal.

— Sós Endre előadása. Sós Endre 
jeles hirlapírótársunk nov. 9-én rend
kívül érdekes előadásban fejtegette a 
„Zsidó Szabadegyetemen,, az újabb an
tiszemita hazugságkat. A berni bíró
ságnak a „Ción bölcseinek jegyzőköny
vei” dolgában hozott ítéletét ismertetve, 
hallgatóságának feszült érdeklődése mel
lett világított be a modern antiszemi
tizmus boszorkánykonyhájába.

— Feleki Sándor a Petőfi Társaságban. 
A Petőfi Társaság nov. 8-án tartott tfel
olvasó ülésén Pékár Gyula elnöki és 
Havas István főtitkári jelentése után 
Feleki Sándor, a kitűnő poéta olvasta 
fel nagy tetszés közben néhány szel
lemes epigrammatikus versét. A „Zsidó 
Élet”, amely Feleki Sándort illusztris 
munkatársai között tudja, legközelebb 
megkezdi a jeles költő érdekes visz- 
szaemlékezéseinek közlését az utolsó 
két emberöltő zsidóságáról.

Dr. Vince Jakab jubileuma. Pest- 
szenterzsébet zsidósága nov. 8-án ben
sőséges ünneplésben részesítette dr. 
Vince Jakab orvost, abból az alkalom
ból, hogy negyedszázad óta áll az ot
tani -hitközség élén. Bak Leó alclnök 
megnyitója után dr. Kriéshaber Béla fő
rabbi köszöntötte a jubilánst magas- 
szárnyalású beszéddel. Ábrahámsohn 
Manó pesti főkántor hatalmas művészi 
erejű éneke után dr. Balázs Adolf vá
rosi tiszti főügyész ismertette a hitköz
ség utolsó negyedszázadának történetét. 
Ezután a testvérhitközségek és a helyi 
zsidó intézmények küldöttei üdvözölték 
a jubiláló elnököt, aki megindultan kö
szönte meg az ünneplést. Este 300 te
rítékes díszvacsora volt, amelyen szá
mos köszöntő hangzott el. Dr. Fábián 
Béla, a kerület népszerű országgyűlési 
képviselője is melegen méltatta a ju
biláns érdemeit.

— Újból Herbert Lehmann lett New- 
York állam kormányzója. Herbert Leh- 
mannt nagy szótöbbséggel újból New- 
York állam kormányzójává választották. 
A kormányzó a demokrata párt tagja, 
a világháborúban vezérkari ezredesi 
rangban vett részt. Évek óta egyik ve- 
vetője a Joint-nak és számos más zsidó 
emberbaráti társaságnak. Ugyancsak 
megválasztották 300.000 szótöbbséggel 
Henry Hornért Illinois állam kormány
zójává. a
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— Félszázados papi jubileum. Ben
sőséges ünneplésben volt része okt. 
16-án az alberti-irsai zsidóság tudós 
lelkipásztorának, Büchler Zsigmond fő
rabbinak abból az alkalomból, hogy fél
század óta tölti be nemes 'hivatását. 
Délelőtt Királymezei Dezső róm. kath. 
kanonok-plébános és Ceglédi Emánuel 
ref. lelkész köszöntötték küldöttség élén, 
majd Irsa község elöljárósága üdvözölte. 
Délután 3 órakor a fényárban úszó 
templomban az ország minden részéből 
érkezett küldöttek jelenlétében hívei ün
nepelték. Blau .Imre hitk. elnök a dísz
közgyűlést megnyitó beszédében mél
tatta a főrabbi tudományos és papi ér
demeit, akit küldöttség hozott tórák kö
zött a templomba. Kiéin Ferenc kántor 
mátovu-ja és a mincha-ima után dr. Fi- 
scher Benjámin, a pesti Rombach-temp- 
lom rabbija köszöntötte a jubilánst, aki 
könnyekig megható szavakkal válaszolt. 
Dr. 'Kálmán Ödön kőbányai, dr. Fried- 
mann Dénes újpesti, dr. Pfeiffer Izsák 
monori, dr. Kiéin József kecskeméti és 
Grosz Dávid nagykőrösi rabbi üdvö
zölték, majd Blau elnök átadta a hit
község ajándékát, egy értékes ezüst 
eszrogtartót, valamint dr. Vadász Pál 
pilisi hitk. elnök hatalmas ezüstserleget 
és az irsai izr. nőegylet elnöke arany
fóliát. Büchler főrabbi magasröptű, gyö
nyörű beszédével 'fejeződött be az ün
nepi közgyűlés. Este a Lichtner-vendég- 
lőben 250 terítékes 'halvacsora volt, me
lyen a különböző felekezetek lekészei 
köszöntötték a jubiláns főpapot, akihez 
az ország minden részéből és a kül
földről több száz üdvözlő távirat és le
vél érkezett.

— Kutltűrdélután Mátyásföldön. A 
Mátyásföldi Izr. Hitközség nov. 1-én 
rendezte meg ezidei első kultúrdélután- 
ját. A színültig megtelt imaházban a 
délutáni mincha-ima után Szekeres Jenő, 
a hitközség méltán népszerű, kitűnő el
nöke, megkapó szavakkal köszöntötte 
a hittestvéreket és meggyőzően ismer
tette a kulturdélutánok nagyjelentőségű 
céljait. Ezután kezdetét vette a kultúr- 
matiné. Rózsa Marika szavalómíivésznö 
szívhezszólóan szavalt néhány szép val
lásos verset. Utána Oblátné Gács Teri 
írónő lépett a pódiumra, aki ragyogó 
szabadelőadásban igen élvezetesen fej
tegette a zsidó hivatását s a történelem 
zsidó nagyasszonyainak múltját köve
tendő például állította hallgatói elé, 
akik elragadtatva figyelték. Dr. Sebes
tyén József hitoktató-rabbi tartott ez
után nagyértékű előadást a gyermekne
velésről, különös tekintettel a vallási 
nevelésre. A kitűnő budai templomi kó
rus adott elő ezután Füredi Béla, az 
Operaház v. tagja vezetésével gyönyörű 
egyházi dalokat. Hirschler Árpád sza
valóművész zsidó írók verseit szavalta 

el nagy ováció kíséretében. Eisenberger 
Géza kerületi főrabbi tartalmas záró
beszédében köszöntötte a szereplőket. 
Találó 'hasonlatot idézett a biblia heti 
szakaszából a kultúrdélutánokkal kap
csolatban, melynek rendezőjét dr. Se
bestyén József hitoktató-rabbit melegen 
üdvözölte és felhívta a híveket és a 
hitközség vezetőségét, hogy a megkez
dett úton folytassák a hitélet fejlesz
tését. A mááriv imával ért véget a 
gyönyörű kultúrdélután. Háber Jenő hit
községi kántor a kórus 'kíséretével szo
kott művészi készséggel énekelte az esti 
imádságokat. Az előadókat, a művé
szeket, a kórus énekét és annak veze
tőjét a közönség szűnni nem akaró 
tapssal és lelkes ünnepléssel honorálta.

— Dr. Blum Ödön halála. Súlyos 
vesztesége a magyar zsidóságnak dr. 
Blum Ödön ny. miniszteri tanácsos-or
vosnak, a pesti hitközség volt elöljá
rójának és .a pesti V. kér. templomkör
zet egykori elnökének váratlanul be
következett halála. Büszkesége volt hit
testvéreinknek a fényes köztisztviselői 
karrier, amelyet hitéhez való hűséges 
ragaszkodásban futott be és felejthetet
lenek a pesti nagy hitközség Léderer 
Sándor fellépésével megindult regene
rációja körül szerzett érdemei. Az utóbbi 
években sok csalódás érte, a méltat
lanságok elkeserítették és egészségi ál
lapota is megrendült. Nov. 6-án temet
ték el a rákoskeresztúri temető halot
tasházából. A hivatalos küldöttségeken 
kívül ot láttuk számos régi meghittjét, 
hálás hívét. Egyetlen életbcnmaradt test
vére: özv. Roóz Samuné sz. Blum Paula 
zokogott koporsójánál. Dr. Hoffer Ár
min körzeti rabbi megkapóan szép sza
vai után dr. Rosenák Miksa egészség
ügyi főtanácsos, a hitközség elöljárója 
hitközsége és orvostársai nevében mél
tatta közvetlen nemességgel az elhunyt 
kimagasló orvosi, köztisztviselői és zsidó 
érdemeit. Ifj. Stern Sándor az V. temp
lomkörzet és a Lipótvárosi Imaegylet 
fájdalmának adott hangot a régi munka
társ őszinte bensőségével. Dr. Blum 
Ödön holttestét szülővárosába, Nagyká
rolyba szállították, ahol nov. 8-án he
lyezték általános nagy részvét mellett 
örök nyugalomra.

— Dr. Berényi Sándor könyve. iDr. 
Berényi Sándor ügyvéd, a neves jogász 
és felekezeti író sokoldalú közéleti el
foglaltsága közben is talált időt arra, 
hogy a székesfőváros új lakásbérleti 
szabályrendelete kapcsán világos és át
tekinthető könyvbe foglalja a lakók és 
bérbeadók jogát. Kétségtelenül egyik 
legavatottabb és leghivatottabb ismerője 
és magyarázója ennek a kérdésnek. Több 
mint 40 éve, ihogy kiadta a magyar bér
leti jog egész anyagát és addigi bírói 
gyakorlatát, azóta is alaposan foglalko

zott a tárgykörrel. „A lakók és bérbe
adók joga” c. könyve a napokban ke
rült ki a sajtó alól az Athenaeum kiadá
sában és P. 3.— bolti áron kapható a 
szerzőnél és az összes könyvkereske
désekben.

— Halálozás. Simon Vilmos kitűnő 
hirlapírótársunk, a „Pesti Hírlap” kül
politikai szerkesztője nov. 13-án hosszú 
szenvedés után 60 éves korában elhunyt 
Budapesten. A főváros irodalmi, művészi 
és társadalmi életének őszinte, mély 
részvéte mellett 'helyezték vasárnap dél
ben örök nyugalomra a rákoskeresztúri 
zsidó temetőben.

— „Ahol legnagyobb a veszély, ott 
legközelebb a segély” — mondja a pél- 
daheszéd. Vegyen államsorsjegyet és 
szerencsés esetben minden gondjától 
megszabadul. Ha nem nyer, jótékonysá
got gyakorol, mert az államsorsjáték 
bevételét jótékonycélra fordítják. Sors
jegy ára: Egész ar. P 3.—. Fél: ar. 
F 1.50.

— Orth. kóser fogkrém! Orth. cikke
ket forgalomba hozó kereskedőink fi
gyelmébe ajánljuk Jubadont fogkrém
hirdetésünket. Ez a fogkrém, mely a 
budapesti orth. hitközség rabbiságának 
felügyelete alatt készül, a ritualitásra 
súlyt helyező közönségünk által minden 
aggódalom nélkül használható.

— Kultúrest Kispesten. A Kispesti 
Ifjúsági Egyesület Breisach Miksa hitk. 
elnököt és Ungár Sándor alelnököt örö
kös díszelnökké választotta, akiket a 
nov. 4-én este tartott kultúresten ik
tatott be ünnepélyesen dr. Révész Mik
lós egyesületi elnök. Báró Hatvány Ber
talan magas színvonalú előadásban a 
zsidóság történelmi és kultúrszereplé- 
sét fejtegette feszült érdeklődés közben. 
Nagy hatást ért el Kelen Dóra szava- 
lóművésznö is művészi készséggel elő
adott költeményekkel.

— Szegények felruházása. A Pesti 
Izr. Nőügyiét ez évben is meleg ruha
neműt szándékozik juttatni a legjobban 
rászorult szegényeknek és ezért már 
most arra kéri a jószívű közönséget, 
hogy mindennemű melegruha-, fehér
nemű- és cipöféleségét, bocsássa a nemes 
cél érdekében az egyesület rendelke
zésére. (VI, Dessewffy-u. 41. Telefon: 
1-131-66).

—A „Remény” zsidó ifjúsági folyó
irat legújabb száma, dr. Molnár Ernő 
szerkesztésében, szép képekkel és gaz
dag tartalommal jelent meg. XXII. év
folyam. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
XIV. Ajtósi Diirer-sor 9.

Háromezerötszázra csökkent a né
metországi zsidó orvosok száma. A 
„Zentral Vcreinigung Zeitung” közlése 
szerint 19.33 bán 7500 zsidó orvos mű
ködött Németországban. (Ezek száma 
máig 3500-ra csökkent, tehát a csökke
nés 50 százalék.
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Mindenség-dal
Vonulnak, csak vonulnak 1
Az égi jellegek,
A szépek, mindig újak,
S én vélilk elmegyek ...
Nem kérdeznélek fájva,
Hogy merre és miért.
Ha vágyam messze tájra
Egy felleget kisért;
Ha bűvös lángecsettel 
Lefestve felragyog,
A földdel, végtelennel
S az éggel egy vagyok.

E. LÁZÁR FRANCISKA

SPECTATOR
AOTES^Á15ÓL

Felháborodás — 
határidőre

Most, hogy az egyetemi tünteté
sek megint lobot vetettek, eszünkbe 
.jut, hogy már régóta hallottuk több 
helyütt is előre, hogy az egyeteme
ken ekkor és ekkor tüntetések lesz
nek. A jóslók nem tévedtek. Ami
lyen nyugtalanítóan hathat a jós
lásoknak ez a beválása és a határ
időre beállított felháborodás — vi
szont ép oly megnyugtató egy má
sik jóslásnak is szinte órára pontos 
bekövetkezése — a belügyminiszte
rének: „Teljes rend lesz”, garantá
lom!

És már másnapra teljes rend 
lett!

Ez azért olyan nagyon meg
nyugtató, mert egyrészt látszik, 
hogy ő már kiderítette, kik a nyüzs
gés titkos mozgatói (ezért is garan
tálhatta a rendet!), másrészt mert 
erejét biztosan érzi. Magyarország 
belügyi kormányzata akarja is, 
tudja, is biztosítani a rendet.

•
Mi a felekezeti 
demokrácia ?

A kancellária jogtudós autonó
mia-szakértője a „Legyeződben 
megjelent jogászi zsonglőr-mutat
ványának befejezéséül ezeket 
mondja: „Már pedig felekezeti éle
tünkben érvényesülő demokratikus 
elv azt követeli, hogy a kisebbség 
alkalmazkodjék a nagy többség 
akaratához és felfogásához”. Az elv 
magában véve így helyes is. Csak 
azt nem árulja el a kitűnő jogász, 
hol és miben keresi a kisebbséget és 
többséget: a tiszta és becsületes 
meggyőződések egyenkint és aka- 
dályozatlanul leadott szavazatai- 
ban-u. avagy a szembenálló felek 
bankokráeiai erejében és rendelke
zésére álló hatalmi eszközeiben-e? 
Mert — ezer bocsánat a kissé rusz
tikus hasonlatért! — az útonálló Is 

többségben lehet a megtámadott 
utassal szemben, pl. több fegyveres 
erővel rendelkezhetik ...

•
Vázsonyil Vilmos szobra 
nem kellett 
a Zsidó Múzeumnak! I

Pletyka szárnyán kél a hír és 
Falus Ferenc kitűnő kollegánk 
lapja is kutatja, igaz-e, hogy Vá- 
zsonyi Vilmos özvegye felajánlotta 
volna a Pesti Izr. Hitközségnek 
ajándékba férje szobrát a Zsidó 
Múzeumban való elhelyezés céljá
ból, de a kancelláriától először még 
csak választ sem kapott, utóbb pe
dig, reklamációra, egyszerűen csak 
annyit, hogy nagyon köszönik, de 
nem reflektálnak rá, mert a Zsidó 
Múzeumban nincs hely, ahová a 
szobrot elhelyezhetnék.

Igaz lehet ez? Vagy tán az Egy- 
akarat dicsősége már annyira be
töltötte a Zsidó Múzeumnak is 
minden zugát, hogy már egy Vá- 
zsonyi szobra sem fér el mellette?

•
Mi is történt hát 
Lágymányoson?
Avagy: savanyu a szőlő...

Megírtuk legutóbb, hogy a HEP 
budai választási harci sikere abban 
kulminált, hogy a lágymányosi 
körzet választmányi tagjainak vá
lasztására még a jelölt-listát sem 
voltak képesek összeállítani. Erre 
egyfelől közzétettek hamarosan 26 
nevet, akik „az együttműködés tá
borának” (Haschl macht sich 
grojsz: tábor!!) élén állanak — 
alig van közöttük 1-2, aki valami 
közösséget tartott a budai felekezeti 
közélettel! — másrészt pedig ünne
pélyesen — kövér betűkkel szedve
— kijelentették, hogy „egyenesen 
az ő kérésükre (már mint az auto
nómistákéra), lojalitásból és a belső 
harc további elfajulásának elhárí
tása érdekében állt el az Együtt
működési Párt a lágymányosi kü
lön lista felállításától” és hogy ezt 
a körzet hivatalos vezetősége is 
igazolhatja. Hát igen, van róla tu
domásunk, hogy ők valóban kértek
— utólag! — egy ilyen nyilatkoza
tot a körzet elnökétől és alelnöké- 
től, de az elutasító válaszról is van 
tudomásunk! Arról is van tudomá
sunk, hogy előzőleg tényleg igye
kezett Szántó Jenő előrelátható ku
darcát az ál-lojalitás leplével ta
kargatni, de a lágymányosi körzet 
elnökétől hideg zuhanyként ható 
választ kapott: „Tőlünk ugyan ál
líthattok jelöltet, legfeljebb úgy 
megbuktok, mint a pinty!” Nos, 
ezek után szeretnők látni a körzeti 
vezetőknek azt a hivatalos izazoló 

írását. Nem lesz itt egy kis baj az 
igazság körül? Félünk, hogy ki fog 
tűnni, kik a „hamis hírek terjesz
tői”.

Egyébként, ha annyira lobog 
bennük a lojalitás lángja, hogy 
csak kérni kell őket és máris meg
teszik és ha annyira szívük ügye 
„a belső harc további elfajulásának 
elhárítása”, — hát akkor mi ezen
nel ünnepélyesen megkérjük őket: 
Hagyják békében a budai hitköz
séget és akkor nem csak el nem fa
jul a harc, de egyáltalán nem is 
lesz harc! íme urak: most itt az 
alkalom! Tessék belépni a lojali
tásba! ... Már lehet! Avagy — 
csak úgy mondják?...

•
A kancellária egyik 
lapja a hitközségi 
diktatúra ellen

A bécsi hitközségi választásokat 
éles harc előzte meg, amely még a 
világi hatóságokat is foglalkoz
tatta. Erről a kemény harcról azt 
írta 2 héttel ezelőtt a pesti hitköz
ségi kancellária egyik lapja: „Kri
tika kell. Kritika nélkül elhervad 
minden. Ahol nincs ellenzék, ott 
egészséges közszellem sincsen. Az 
államhatalom megengedhet magá
nak egy diktatúrát, nem megy 
tönkre bele, de soha egy hitközség, 
amely csak erkölcsi bázison állhat, 
tagjainak ■ általános érdeklődése 
egyetlen lét jogosultsága. így tehát, 
ha egy hitközségben panamák van
nak, akkor nem lehet ráborítani 
„chilul hasem”, vagy „ne a fó
rumra” jelszava alatt a fátyolt. 
Igenis, minden korrupciót, minden
féle eszközök igény be vételével kell 
és lehet orvosolni.”

Vájjon amikor a kancellária bé
relt pennája ezeket a sorokat le
írta, a diktatúra és a kritika joga 
kérdésében, tudat alatt nem közeli 
állapotok inspirálták? És amikor 
Bécs felé irányított tekintettel ilyen 
okosan szólt, vájjon nem azzal a 
gondolattal tette-e, hogy „a lányom
nak szólok, hogy a menyem is ért
sen belőle”?

Egység Berlinben 
és nálunk

A berlini zsidó hitközség válasz
tások előtt áll. Az uralkodó cionista 
párt elnöke felhívással fordult a 
többi pártokhoz, hogy tekintettel a 
német zsidóság mai súlyos helyze
tére, a különböző pártok ne har
coljanak egymás ellen, hanem in
duljanak a választásba közös lis
tával. A javaslathoz az összes pár
tok hozzájárultak: a közös lista 
már kész is.
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önként kínálkozik az összeha
sonlítás a mi felekezeti választási 
mozgalmainkkal. Nálunk is felve
tették a budai választási küzdelem 
során a közös lista gondolatát. De 
míg Berlinben a legerősebb párt 
megelégszik a nyert szavazatok 
arányában ráeső mandátumok szá
mával. addig Budán a legfeljebb 
20%-os párt ajánlotta fel a leg
alább 80%-nyi szavazatszámot) re
mélhető pártnak a közös listát — 
még pedig igen lojálisán — 50-50 
százalékos egyezség alapján! Nem 
kedves ez?
A „dánchidi hulla,, vagy 
ubi bene , ibi patria

Ismeretes, hogy Dési Géza, a két
ségtelenül kitűnő jogász, végre 
megmutatta azt az egyetlen okot, 
amely indokolttá teheti a budai és 
a pesti hitközségek egyesítését. Ha 
t. i. a Lánchíd kellős közepén egy 
zsidó hullát találnának, vitás le
hetne, vájjon a budai vagy a pesti 
hitközség, illetőleg ehevra (vagy 
hitközség és ehevra már egy?) tar
tozik-e eltemetni? Noshát ezt a vi
tát eleve kizárná, ha a pesti és a 
budai hitközségek egymás nyakába 
vagy még inkább, ha egymás zse
bébe borulnának. Dési Gézának ezt 
a hatalmas ötletét lapunk utolsó 
számában jelentőségének megfele
lően méltatni igyekeztünk. De úgy 
látszik, nem sok szerencsével, mert 
egyik olvasónk fejünkre olvasta 
(azaz hogy írta) tudatlanságunkat, 
mivelhogy nem ismertük fel ennek 
a hulla-gondolatnak a belső eszmei 
rokonságát a néhai való jó Sere- 
nissimus mélységes értelmű ítéleté
vel: az ubi bene, ibi patria-val. 
Történt ugyanis, hogy Serenissimus 
őfelsége birodalmában két szom
szédos város határán egy hullát 
találtak. „Melyik város tartozik el
temetni?” — vetették fel a nagy 
jogi kérdést. Serenissimus eldön
tötte:

— Hát ahol a hazája van.
— De hol a hazája?
— Egyszerű — mondá Serenissi

mus —, ubi bene, ibi patria. Azaz 
németre téve a szavak: Wo die 
Béne, dórt das Vaterland. Tehát a 
láb dönti el.

Nem nyugodhatnék meg a Síp
utca is ebben? Miért egy hulla 
miatt unifikálni?...

Síremlékek 
a legolcsóbb árban 
Löwy-nél Budán
II.. Fö-u. 79. Tel •. 1-515-81.
Fióküzlet és telep III. Bécsj-út. 
Atroleybusz indulási álló g á- 

 sától 2 percnyire.

Franki Adolffal audiencián a királynál
Irta: Harstcín Lajos, az Orthodox Központi Iroda iigyv. elnöke. 

II.
őfelsége tőlem még azt is meg

kérdezte: nincs-e panaszunk a te
kintetben, ahogy egyes miniszté
riumok vagy közigazgatási hatósá
gok kezelik ügyeinket. Én — az 
igazságnak megfelelően — teljesen 
megnyugtató választ adtam a ki
rály kérdésére, aki válaszomat 
megelégedéssel vette tudomásul.

Künn a váróteremben eközben 
meglepetéssel konstatálták, hogy a 
küldöttség milyen hosszú ideig van 
benn őfelségénél. Montenuovo her
ceg főudvarmester félrevonta kissé 
az ajtót elfedő nehéz függönyt és 
betekintett. Amikor látta, hogy 
nincs baj, megnyugodva gyorsan 
visszavonult. Őfelsége — mintegy 
búcsúzóul — még egy kérdést inté
zett hozzánk:

— Igazán örvendek a hallottak
nak. Most pedig őszinte válaszukat 
kérem, tényleg olyan vallásosak 
Önök, vagy csak úgy hangoztatják 
ezt?

Franki elnök válaszolt:
— Szerénytelenség lenne részünk

ről és ellenkeznék a vallásossággal 
is, ha magunk mondanék magunkat 
vallásosaknak, de őszintén és hatá
rozottan kijelenthetjük, hogy min
den erőnkkel igyekszünk igazán 
vallásosakká lenni és őseinktől 
ránkmaradt vallásunkat ivadéka
inknak is változatlanul átadni.

Most valósággal megrendítő tör
ténelmi pillanat következett, amely
nek emléke még ma is él lelkemben 
és amely akkor valamennyiünk, 
szeméből könnyeket csalt ki. Őfel
sége a következőket mondotta:

— Kedves Uraim! Most nem 
mint királyuk, nem mint uralkodó 
szólok Önökhöz, hanem mint ta
pasztalt öreg ember, aki sok meg 
próbáltatáson ment keresztül, sok 
nagy sorscsapást élt át. És úgy 
szólok Önökhöz, mint jóakarójuk. 
Arra kérem önöket, igyekezzenek 
Önök is, terjesszék híveiknél is a 
hitet és vallásosságot, mert csak ez, 
az igazi, őszinte hit nyújt írt és 
vigasztalást az élet bármely szo
morú eseményei közben. Csak ez ad 
erőt és kitartást a kötelesség telje
sítésére. Érhet bennünket sorscsa
pás, amelyben sem a hatalom, sem 
a gazdagság, de még a bölcseség 
sem nyújthat vigaszt. Csak az igazi, 
őszinte meggyőződésből fakadó val
lásosság adja meg azt az erőt, 

amely a hívőt minden szenvedésen 
átsegíti, erejét megacélozza, köte
lességének teljesítésére, a Gond
viselés által reája szabott munka 
teljesítésére serkenti. A Minden
hatóban való hit, az iránta való 
bizalom mindig, minden körülmé
nyek között tisztességesnek, becsü
letesnek, jó embernek tartja meg a 
hívőt.

Végezetül megköszönte megjele
nésünket és örvendetes értesíté
seinket, biztosított bennünket ke
gyes jóindulatáról és utasított, hogy 
uralkodói üdvözletét adjuk át hí
veinknek is.

Az audienciáról megindultam 
örömkönnyek között távoztunk. Az 
ajtónál már várt reánk Montenuovo 
herceg főudvarmester és arca, mely 
az előbb oly fagyos volt, most 
szinte sugárzott, áradozó meleg
séggel ölelt meg mindegyikünket, 
szorongatta kezeinket és gratulált 
a rendkívül kegyes és meleg fogad
tatáshoz, hangsúlyozva, hogy erre 
az utóbbi esztendőkben nem volt 
példa. Huszonnégy percig időztünk 
bent őfelségénél.

A kabinetiroda többi urai is sze
rencsét kívántak nekünk. Uray tit
kár úr pedig közölte, hogy Daru- 
váry kabinetirodai főnök, aki már 
hírt kapott kihallgatásunkról, arra 
kér, keressük fel a Hofburgbau 
levő hivatalában, ő nem jöhet ei 
onnan. Daruváry is őszinte öröm
mel üdvözölt bennünket, átnyújtotta 
a király kegyes válaszának szöve
gét, majd arra kért, mondjuk el 
neki az egész kihallgatás lefolyá
sát. Sajnálta, hogy elutazásunk előtt 
mar nem látogathat meg, mert hi
vatala leköti.

A Hofburgbau a bécsi lapok tu
dósítói is kérdésekkel rohantak meg 
bennünket, a kihallgatás lefolyását 
tudakolták, de mi nem mondhat
tunk egyebet, mint hogy nincs fel 
hatalmazásunk a kihallgatás lefo
lyásának nyilvánosságra hozata
lára, forduljanak a kabinetirodá
hoz. Nyilván innen kaptak csak
ugyan értesítést, mert aznap az 
összes bécsi esti lapok feltűnő he
lyen közölték az audienciáról szóló 
hivatalos kommünikét és a hozzá
fűzött megjegyzések során kiemel
ték az audiencia szenzációs ered
ményét . . .
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MENTSÜK MEG HITKÖZSÉGEINKET!
Irta: Dr. LINKSZ IZSÁK kőszegi főrabbi

A tyúk avval táplálkozik, amit 
a_ szemétdombra dobnak. A tyúk ki
kaparja és jóllakik. Életmódja hirdeti 
nekünk az igazságot: „Táplálékot-"" ad 
minden élötestnek, mert örökké tart az 
ö kegyelme.” (136. Zsolt. 25. v.) A 4. 
fejezetben a madarak jutnak szóhoz. A 
kakasnak itt nagy szerep ‘jut, miért nem 
egy, hanem hét verset hangoztat. A 
kakasról szóló részt a költő a követ
kező szavakkal vezeti be: Abban az 
órában, amikor a Szent, dicsértessék 
az ö neve, a paradicsomban a jámbo
rokhoz közeledik, a ganéden összes fái 
illatot terjesztenek, dicsőítik és dicsé
rik, és akkor ő is '(a kakas) felébred és 
dicsőíti őt. Az első hang tartalma: . •£-= 
„Emeljétek fel, kapuk, fejeiteket és 
emelkedjetek ti, ajtai az örök jövendő/ Az/ 
nek, hogy bevonuljon királya a dicső- A zöld
ségnek! Ki ez a dicsőség királya? .-A*-"*  mindig 
Örökkévaló 
Örökkévaló a háborúnak hőse”. A má
sodik hang: „Emeljétek fel, kapuk fejei
teket és emelkedjetek ajtai az örök jö
vendőnek, hogy a dicsőség királya be
vonuljon. Ki tehát királya a dicsőség
nek? Az Örökkévaló, a seregek Ura, ö 
a dicsőségnek királya. Szela.” (A 24. 
Zsolt. 7.-10. v.) A harmadik szózat: 
„Keljetek fel, ti jámbor emberek, fog
lalkozzatok behatóan a Tórával, akkor 
a jövendő életben kettős jutalomban 
fogtok részesülni.” (E szózat kivétel, 
mert a tenachban nem fordul elő.) A 
negyedik figyelmeztetés: „Segítséged
ben 'bízom, Istenem”! (Móz. I. k. 49. fej. 
18. v.) Ha ötödször hallatja hangját, 
gondoljunk a Péld. könyv. 6. 
versére: „Meddig akarsz még, te rest, 
feküdni, mikor kelsz már fel álmodból.” 
Hatodszor említi e könyv 20. fej. 13. 
versét: „Ne szeresd az álmot, hogy el ne 
szegényedj, tarsd nyitva szemedet, jól- 
lakol kenyérrel.” Hetedik tanítását a 
119. Zsolt. 126. verse tartalmazza: 
„Ideje, hogy cselekedni kell az Örökké
valóért, megbontották a tanodat.”

Tekintetbe véve azt, hogy a jámbor 
zsidó minden nap ilyen áldást mond: 
„Áldott légy örökkévaló Istenünk, a 
világ királya, ki .a kakasnak belátást, 
ad, hogy megkülönböztesse a nappalt 
az éjjeltől.” a kakas kukorékolása szá
munkra azon sófar legyen, mely az újév 
két napjával ne.m szűnik meg, hanem 
minden nap a fiatalokat és az öregeket 
egyaránt figyelmezteti, hogy minden 
korban eleget tegyenek szent kötelessé
geiknek.

'Mózes tanítónk a 90. Zsolt. 10. ver
sében hangoztatja tapasztalatát: „Eve-

a hatalmas, a hős; az

fej. 9.

irtk napjai: van bennök hetven esz
tendő, és jó erőben nyolcvan év." Mi 
tehát azt hét évtizedre bonthatjuk, an
nál is inkább, mert 10 év alatt megvál
tozik az ember természete, és lelkülete. 
Milyen nagy különbség van egy 20 
éves ifjú és egy 10 éves fiú közt. De 
egy 40-50 éves családatyának is más j 
gondolkodása, mint egy 30 éves fiatal 
házasnak. A 70 éves öreg ember ko
molysága is más, mint a hatvan évesé. 
Ezen megfigyelések kezünkbe adják a 
vezérfonalat, hogy .a citált versek tar
talmát kiaknázzuk és az azokból íolyó 
igazságok befolyásolják egész lényünké,t 
hogy életünk minden szakában méltóan 
reprezentáljuk azon kort, amelyben 
- "A.

embernek mindig haladnia .kell.
• hívják: „hauléch." Az angyal 

[ig ugyanazon fokon marad, azért 
ő: „auméd". (1. Zecharja 3, 7.) Már. em
lítettem, hogy „nun sa-avé binu”, hogy 
50 fok vezet a legmagasabb emberi 
méltóságig. (iA 7 heti ómerszámlálás 
után az 50-edik nap a kinyilatkoztatás 
napja. Ez figyelmeztet bennünket, hogy 
a Tóra alapos tanulmányozása neveli az 
embert mindig magasabb és magasabb 
fokra.)

Foglalkozzunk a gyermek nevelésé
nek leghathatósabb eszközeivel! Belát
juk, hogy -ez a mese, az olvasmány, a 
bibliai történet. Ez érdekli a gyermeket. 
A jó nevelő minden történetből merít 
számára tanulságot. 'Buzdítja evvel a jó 
cselekedetre és felébreszti szivében a 
bűntől való irtózást. De fontoljuk meg: 
A mese- méz; őseink története- tápláló 
kenyere a fejlődő léleknek. És most 
megértjük a kakas sőfárhangját: Emel
jétek ti (értelem) kapui fejeiteket, hogy 
kinyittasanak (az értelem még szuny- 
nyadó) bejáratai, hogy bevonuljon a 
szívbe annak tudata, hogy a Királyt 
kell dicsőíteni, imádni. Ki a dicsőség 
Királya? (Hogy lehet a gyermeket imá- 
dására bírni?) Ha történetből belátja, 
hogy az Örökkévaló a hatalmas, a hős, 
az Örökkévaló hőse a háborúnak. (Két 
más- versben érthetően hirdeti ezen 
igazságot Móz. II. k. 14. fej. 30. 31.)

Ha gyermekeink a középiskolát kez
dik látogatni, ott az irodalmon kívül a 
természettudományok iránt is felébresz
tik érdeklődését. Lelkiismeretes tanárok 
ilyenkor lépten-nyomon figyelmeztethe
tik a tanulókat a Mindenható csodáira a 
természetben. Megszívlelendők 
vonatkozólag Kölcsey szavai a 
nesisben: „Akár merre veted a 
dek mindenségben tekinteteidet,

f A:

denfelől e végtelenül bölcs, nagy és jó, 
de egyszersmind megfoghatalan lény 
jelenségei sugárzanak feléd.... És ha e 
fellobbanás fénye tisztán állítja elődbe 
^fflfalj^Judását, hogy mindent, ami vagy 
... e hatalmi és értelmi összehatásnak 

- (istennek/ köszönheted: akikor imíádni 
á fogod^jX” És erre buzdít a 2. sófár- 

Emeljétek fel, kapuk, fejeiteket 
stb. Hogyan látja be az ifjú, hogy Istent 
kell imádni? Ha tudja, hogy az Örökké
való a seregek Ura, a világ Teremtője.

Húsz éves korban az ifjút már a 
megélhetés gondja ostromolja. Csak av
val foglalkozik, ami maid megélhetését 
biztosítja. Becsületesen akad megélni. A 
társadalom hasznos tagja akar lenni. Ez 
mind szép! „Jótékonyságot gyakorol 
minden nap az, aki családjáról becsüle
tesen gondoskodik.” .De ha felkel, midőn 
a kakas szól, és a Tórával is foglalko
zik, akkor a túlvilágban kettős juta
lomban fog részesülni. Ezt .fontoljuk 
meg! Erről bővebben beszéltünk az 
előbbi fejezetben. A kakas negyedik fi
gyelmeztetése: „Segítségedben bízom, 
Istenem.”

■Harminc éves korban már komolyan 
gondol a férfi a nősülésre. Itt vannak a 
legnagyobb nehézségek. Azonban ezek 
nem igazak, hanem csak a korszellem 
(mondhatnék: a kór szellem) által kiszí
nezett nehézségek. Ha fiatal embernek 
még nem elég nagy a fizetése, ha üzlete 
még nem. virágzik, ha mestersége jól 
nem táplálja, azt hangoztatja, ha meg
ismerkedik egy erkölcsös hajadonnal: 
Egy koldus, két koldus! Ha nincs „meg
felelő” hozomány, nem nősül. (L. „A 
családi boldogság az áldás forrása” c. 
könyvem 10. 16. és 17. oldalait.) Azon
ban vannak esetek, 
nyék rábírják arra, .hogy egy 
házasságra lépjen. Vagy benősül, 
állást Ígérnek neki a leány szülei, 
tényleg nagy hozományt kap stb.

Ha egy jámbor nő áll férje jobbján, 
ha ő is istenfélő, komoly és szorgalmas: 
akkor a családalapítás az áldás és öröm 
forrása. De sajnos korunkban a családi 
élet a szenvedések pokla. Ha már egy
két gyermek sirása hallatszik a házban, 
az asszony, az ember kétségbe esik, ho
gyan fogja azokat felnevelhetni, hogy 
fog róluk gondoskodni? S most vigyáz
nak, hogy „ne tegye 
lenné” egy harmadik, 
mek születése. De itt
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szerencsétlen gyermekeit. Ha életben 
marad, bűnt-bűnre halmoz; elidegeníti 
magától férjét és ö más nő karjaiba 
esik... Ilyen légkörben nem lehet élő 
gyenmekeket jóra nevelni. Ideges szülő
ket a fiú, a leány nem szenet. Még nincs 
modoruk, tapintatuk, belátásuk. — kell 
hogy velők szemben az atya, az anya 
elnéző legyen, megbocsájtó, könyörüle
tes, nemes, Csoda-e, ha a fiú és a leány 
akár kis akár nagykorú, nem szeret ott
hon lenni. Társaságot keres, hogy sza
badon mozoghasson. Még nagyon ta
pasztalatlanok és nem' tudják kiszámí
tani tetteik hatását; bűnbe esnek, tönkre 
teszik egészségüket és nincsenek biza
lommal szüleik iránt. Az emberiség 
Atyja, aki Tórája igéivel boldogsághoz 
akarta Izraelt juttatni, szomorúan be
vallja: ,(Nemes venyigének ültettelek 
el, tökéletesen igaz magból, ó, mikép 
változtál el idegen venyige vadhajtá
sává”! Ilyen bűnösök községet nem tud
nák fenntartani. Ezt hirdetik is az olyan 
elöljárók, akikben még van egy kis em
berség.

Itt csak egy régi zsidó erény lehet a 
gyógyszer: a bizalom. Erre leginkább 
Jákob ősatyánk élettörténete nevelhet 
minket. Neki köszönhetjük e három bol
dogító szót: „Segítségedben bízom, Is
tenem!” E szavakat azon fejezetben ta
láljuk, amely halála előtti áldását meg
örökíti. 'Már Dán fiánál tart. 'De még sok 
mondani-valója van. És, mindenesetre a 
Dán törzséből származott Sámson tra
gédiájára is célozva, felkiált: „Bízom, 
Istenem, segítségedben”. Arra is gondol: 
bízom, hogy erőt adsz, hogy még ál
dást terjesszek; tanítsam, buzdítsam 
utódaimat. Hisz egész életemben bíztam 
benned., Azért örvendtem a gyermekál
dásnak. Bíztam, benned, hogy nevelé
sem által megmentem' őket a bálvány
imádástól. Bíztam benned, hogy kenye
ret és ruhát fogsz nekem, fogsz nekik 
adni. (L. Móz. I. könyv. 28. 20.) Mi is 
háromszor valljuk lefekvés előtt min- 
denap: „Segítségedben bízom, Istenem”! 
Alapítsunk Teremtünk akarata szerint 
családot, a jövőt sorsunk Intézőjére 
bízzuk. CL. említett könyvemben „a bi
zalom" c. fejezetet.)

Hillel azonban arra figyelmeztet ben
nünket: Ne bízzál magadban halálod 
napjáig! Legyünk azért résen, mert erőt 
vehetnek rajtunk idővel más rossz tu
lajdonságok. Itt a restség. Talán sokat 
dolgoztunk és ha azt hisszük, hogy 8 
órai alvás nem restaurált minket, az 
ágyban maradunk, holott nem bírunk 
már aludni. Ilyenkor halljuk is a kakas 
gyakori ébresztését, amint szemrehá
nyással illet: Meddig akarsz még, te 
rest feküdni (hisz már nem. alszol) mikor 
kelsz fel már álmodból. Lelked is van. 
Csak akkor lehet imádkozni, ha korán 

felkelsz. Sőt a munka előtt akkor még 
„tanulhatsz”.

Még ha vagyont is szerzett magának 
50-60 éves koráig a komoly ember, még 
sem szabad kötelességeit elhanyagolnia. 
Nem szabad magát elkényeztetni: „Mert 
ö ad erőt a lankadtnak, az erőtlennek 
nagy hatalmat ad. Legények ellankad- 
hatnak... de akik az Örökkévalóban 
bíznak, erőt váltanak.” Ne figyelmez
tessen tehát minket a kakas eredmény 
nélkül arra: „Ne szeresd az álmot, hogy 
el ne szegényedj"!

Az utolsó szózatot első sorban már 
az öregekhez intézi: „Ideje már csele
kedni az Örökkévalóért — mert sem
minek nyilvánították tanodat”. Igen, az 
öregektől már elvárjuk azon komolysá
got, hogy belássák, hogy a kenyérkere
set nem cél, 'hanem csak eszköz, hogy 
emberi kötelességeinknek minden tekin
tetben megfelelhessünk. K-ohelet könyve 
megismertet bennünket az ember foly
tonosan változó vágyaival, törekvéseivel 
kételyeivel. Aztán hangoztatja, hogy 
ezek mennyire nem elégítenek ki min
ket. Mert vannak sejtelmeink, hogy a 
szenvedélyek kielégítése, a kényelem, a 
vagyon, a művészet, a szerelem, a di
csőség, a nagyravágyás nem lehet élet
célunk. .(Azért — hirdeti — légy isten
félő és őrizd meg parancsolatait, mert 
ez teszi az egész embert.” Ez már élet
cél.

Beláttuk, hogy ilyen fenkölt gondol
kozásra csak a Tóra mindennapi tanu
lása nevel minket. Ezen hét versnek 
magyarázata felébreszti bennünk azon 
megismerést, hogy lelkünk .és gyerme
keink lelke ápolásáról egész életünkön 
át csak úgy kell gondoskodnunk, mint 
megélhetésünkről. A Tóra tanulása és 
tanítása nem .hátráltatja sem a mi, sem 
utódaink előmenetelét. Az embernek 
olyan a természete, hogy gyermekkorá
ban sok alvásra van szüksége, de aztán 
mindig kevesebbet tud. aludni. Ha meg
öregedett, már 5-6 óra egészen kielégíti 
öt. Mint ha a jó .Isten azt akarná, hogy 
életünkben is mindig több és több órát 
szenteljünk naponta Teremtönk szent 
akarata megismerésének. A Chanuka- 
gyertyák mindennapi meggyújtása is azt 
■hirdeti: Mindig nagyobb és nagyobb 
fény legyen a családi szentélyben! A 
nyolc láng 8 évtizedre céloz. Ha nem 
hiába szól a kakas, akkor ezen eszmék 
minket is makkábeusokká nevelnek, és 
akor, mint ők, mi is haladunk győzelem
ről győzelemre.

Ezt most az emancipáció és recepció 
korában nekünk, izraelitáknak nagyon is 
meg kell fontolnunk. Már a diaszpórában 
teljesedésbe mehet, amit az emberiség 
Atyja Abrahámnak hirdetett: „Megáldom 
akik téged áldanak, de aki téged átkoz, 

megátkozom, mert általad megáldatnak a 
föld összes családjai".

És most, hogy ilyen cselekedetre 
még hathatósabban buzdítsam drága 
hitrokonaimat, leírom Sámson Ráfael 
Hirsch z. 1. következő szavait az Igrausz 
cufaun (10. levél) című könyvének 9. 
leveléből:

S>a most, midőn Izrael szétszórtjai... 
állampolgárokká lehetnek,... ha e nép 
most, a prófétai szózat által hirdetett 
kötelesség szetán^mindenütt ragasz
kodva azx állaAhoz — annak javát és 
üdvét mozdítja elő; ha ő most egy a 
földi javakat és élvezetet istenitő világ 
közepette egyesegyedül az igazságoknak 
és szeretetnek élne nyugodtan és csönd
ben; ha más körökben mind jobban és 
jobban süllyedne is a mai nemzedék 
mindjobban .merülne is el érzékiesség 
és íajtalankodás fertőjében, de Izráel 
fiai és leányai továbbá is erkölcsi tisz
taságnak és ártatlanságnak az ifjúságot 
díszítő erőteljes ékében virulnának; 'ha 
máslhol a házak meg is szűnnének tiszta 
életű, Istentől áthatott embercsemeték
nek plántáiéi lenni, de Izráelnek minden 
egyes háza továbbra is templom volna 
istenfélelem, szeretet és Istenbeni biza
lomnak ... ha életünk tökéletes vissz- 
képe volna tanunknak! — milyen hatal
mas emeltyű volna ez az emberiség 
végső céljai előmozdítására! Zajtalanul, 
csöndesen ugyan, de azért hatalmasab
ban, magasztosabban és mélyebbre 
hatna ez, mint a mi — Istent és emberi 
élethivatást kinyilatkoztató, szenvedé
sekkel telített múltúnk! (Fischer Fülöp 
sárospataki rabbi fordítása.)

Itt leirt összes gondolataim megszív- 
lelése is járuljon hozzá, hogy megvaló
suljon: „Ivadékaitok ismertté lesznek a 
nemzetek között és utódaitok a népek 
közepette; akik látják, felismerik, hogy 
Isten áldotta magzat ők" (Jes. 61, 9.)

Vili. Gyakorlat és lelkesedés
Micha próféta (6, 4.) figyelmezteti a 

zsidó népet Isten nevében: Valóban, 
Egyiptom országából vezettelek ki és 
megváltottalak a rabszolgaság házá
ból, és küldtem eléd Mózest, Aront és 
Mirjámot. — Amram és Jóchebed ezen 
gyermekei nevelték Izraelt. Mózes ma
gyarázta meg neki a kinyilatkoztatott 
tant. Azt, hogy hogyan kell mennyei 
Atyánkat imádni. lAron mutatta meg 
neki: És Mirjám a jótékonyság utánoz
hatatlan mestere volt. Negyven év alatt 
lett a rabszolganépből — daur déu — 
egy értelmes nemzedék, egy kiválasz
tott nép.
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