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Béke ?
Hírek vannak elterjedve, hogy 

Pest és Buda között egyezségi 
tárgyalások folynak. Egyesek már 
azt is tudni vélik, hogy kész a 
béke, míg mások azt újságolták, 
hogy a helyzet jobban ki van 
élesedve, mint valaha.

Tudósítónk felkereste a budai 
hitközség alelnökét, dr. Csobádi 
Samut, hogy tőle szerezzen infor
mációt, miután a hírek szerint a 
tárgyalásokat ö vezeti.

A kérdésekre következő választ 
nyerte tudósítónk:

— Igaz-e, hogy béketárgyalások 
folynak a két hitközség között?

— Hivatalos tárgyalásra eddig 
nem került sor. Magánjellegű ta
lálkozás történt fötisztelendő dr. 
Bernstein Béla nyíregyházai fő
rabbi úr, a statusquo ante szö
vetség egyházi elnökének kezde
ményezésére. Ez alkalommal ál
talánosságban mozgó eszmecsere 
folyt Stern Samu úr és köztem, 
valamint Vető Sándor barátom 
között az adózási kérdésről, nem
különben az e téren keletkezett 
ütközőpontok kiküszöbölésének le
hetőségéről.

— Van-e kilátás arra, hogy kö
zeledés történik?

— Ez nem rajtunk, budaiakon, 
múlik. A mi álláspontunk válto
zatlanul az, amit már sok esetben 
kifejezésre jutattunk, hogy nem 
keressük a harcot, csak védeke
zünk, s ha hitközségünk érdekeit 
békés úton lehet biztosítani, min
dig készek vagyunk erre az útra 
lépni. Ez nem nóvum. Ügy az 
elöljáróság, mint a közgyűlés min
dig ezen álláspontot foglalta el, 
s ebből folyt, hogy 1934. évben 3 
tagból álló tárgyaló bizottságot 
is küldött ki az elöljáróság.

— A béke érdekében hajlandó-e 
anyagi áldozatra Buda?

— Ha csupán anyagi áldozatot 
kívánnak Budától, akkor könnyű 
lesz megoldást találni, feltéve, 
hogy nem oly áldozatról van szó, 
amely túlhaladja a hitközség te
herbíró képességét, vagy veszé
lyeztetné jövőbeli fejlődését. De 
ha az' anyagi áldozaton felül oly 
kívánság is merülne fel Pest ré

Az elhalasztott budai választás háttere
A budai hitközség közgyűlése. Miért nem jártak eddig 

eredménnyel a béketárgyalások? —
A budai hitközség rendkívüli 

közgyűlésének, mely szerdán, de
cember 30.-án este folyt le a hitköz
ség Zsigmond-uteai házának tanács
termében, különös jelentőséget adott 
az a körülmény, hogy végre al
kalma nyílott a hitközség vezetősé
gének, valamint Gesztes Ferencnek, 
az Autonómia Párt vezérének, hogy 
végre leszámoljanak azokkal a szál
lingózó hírekkel és híresztelésekkel, 
melyek a Pesti Hitközséggel való 
megbeszélések és tárgyalások tényé
nek a budai választóközönség köz
tudatába való belevitelével akarták 
megbontani a hitközség autonóm 
érzelmű választóinak impozáns egy
ségét. A helyzet tisztázására maguk 
az egyesülési párt tagjai adtak mó
dot, miután a felelősségrevonás 
hangján, átlátszó célzattal tették 
szóvá a közgyűlésen az állítólagos 
tárgyalásokat, azt a hitet akarva 
kelteni, mintha a hitközség veze
tősége, vagy az Autonómia Párt 
vezére a hitközség képviselőtestü
letének háta mögött akartak volna 
fontos megegyezéseket létesíteni. A 
kísérlet azonban az egyesüléspár
tiak számára igen balul ütött ki, 
mert csak arra adott alkalmat, 
hogy a válaszfelszólalások éles vi
lágításban mutassák meg a budai 
hitközség önállósága ellen vezetett 
harc eléggé el nem Ítélhető módját 
és eszközért,... —____  

széről, hogy valamilyen formában 
beavátkozhassák a budai ügyekbe, 
akkor béketárgyalásra nem ke
rülhet sor, mert ■— mint ismere
tes — az elöljáróság nem haj
landó Buda autonómiáját és füg
getlenségét kockára tenni, sőt a 
legkisebb mértékben sem elhomá- 

lyosíttatni engedni.

Dr. Iíriszhaber Adolf elnök 
megnyitó szavaival kezdődött a 
közgyűlés, aki kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg az elmúlt év nagy 
halottairól, Gömbös Gyula minisz
terelnökről, Balthazár Dezső püs
pökről, Liber Endre polgármester
ről, Franki Adolfról, Kecskeméti 
Lipótról, Löw Sámuelről, Székely 
Ferencről, Hajdú Maróéiról, From- 
mer Rudolfról, Dizengoffról, Feleky 
Gézáról, Tausz Jakabról, majd üd
vözölte Krausz Gerzsont 80-ik és 
Heller Bernátot 65-ik születésnapja 
alkalmával. Rámutatott arra, hogy 
az elöljáróság és képviselőtestület 
mandátuma ugyan lejárt, mégis 
kénytelen a mostani vezetőség 
munkáját folytatni, mert a válasz
tások az' Országos Iroda és a Pesti 
Hitközség közös beadványának 
eredményeképen nem voltak meg
tarthatók.

A költségvetési előirányzatot 
Auer Róbert pénzügyi elöljáró 
helyett Sebők Zsigmond gazdasági 
elöljáró terjesztette elő hatalmas 
beszéd kíséretében. A költségvetést 
a legnagyobb takarékosság jel
lemzi. A keretek a multévihez iga
zodnak ennek következtében. Az al
kalmazottak fizetését ennek ellené
re felemelte a hitközség, mert szá
molnia kellett a drágasággal. Az 
elöljáróság tisztában van másirá
nyú kötelességeivel is, melyek kö-
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zül elsőrangú fontosságú a Szent- 
Imre város temploma mellett léte
sítendő iskola megépítése, a leány
iskola, a központi templom, a peri
fériák imaházai. A költségvetés el
fogadása a bizalom jele, de a vá
lasztások elhalasztása következté
ben az elöljáróság abba a furcsa 
helyzetbe került, hogy egy oly 
költségvetést kénytelen előterjesz
teni, melynek végrehajtása már az 
új elöljáróság feladata lesz. Kéri 
a képviselőtestület tagjait, hogy a 
költségvetést tárgyilagosan bírál
ják el.

Az egyes költségvetési tételeket 
Diósi Jenő főtitkár ismertette, 
majd Sós Ármin szólalt fel elsőnek 
a költségvetéshez. Azt kérdezte, mi 
fog történni 1938-ban, amikor a 
statútumok szerinte mégis életbe 
fognak lépni: miből fogja a hitköz
ség fedezni azokat a költségvetési 
tételeket, melyekre akkor csök
kent jövedelme következtében nem 
lesz fedezet.

Dr. László Áron azt kifogásolta, 
hogy a hitközség vezetősége a sta
tútumok életbelépése ellen tényke
dést fejt ki.

Székely Dezső azt kérdezte, mi
ért nem ment bele a hitközség 
azokba a tárgyalásokba, melyeket 
Fleissig Sándor, az Angol-Magyar 
Bank elnöke kezdeményezett. Hi
szen Fleissig elgondolása olyan 
közös választási lista volt, melynek 
alapján az Autonómia Párt 60 szá
zalékos tagságot kapott volna a 
képviselőtestületben az Együttmű
ködési Párt 40 százalékával szem
ben.

Gesztes Ferenc, az Autonómia 
Párt elnöke válaszolt Székely Dezső 
felszólalására. Ha bármikor olyan 
ajánlatot fennének, mely a hitköz
ség autonómiáját tiszteletben tar
taná 24 óra alatt meg lehetne kötni 
a megegyezést. Beszélnek minden
féle megegyezési alapról, azonban 
ezek a 25 meg 40 százalékos alapok 
a mesék birodalmába tartoznak. 
Soha százalékszerű megállapodásról 
sem ő, sem dr. Csobádi alelnök sen
kivel sem tárgyalt. Volt szó az 
adóra vonatkozó megbeszélésekről, 
de ezek a feltételek elfogadhatatla
nok voltak, mert sértették a budai 
hitközség autonómiáját. Pest a 
megegyezéssel egyszerűen meg 
akarta magának szerezni azt az 
adótöbbletet, mely adóemeléso útján 
jöt volna létre. Buda kész a meg
egyezésre, de csak autonómiája 
tiszteletbentartásával.

Dr. Kriszhaber Adolf elnök be
szélt ezután a Fleissig-féle tárgya

lásokról. Felszólította őt telefonon 
Fleissig Sándor felsőházi tag, az 
Angol-Magyar Bank elnöke, aki 
közölte vele, hogy szükségesnek 
látná, ha valamilyen formában 
megegyezne Steril Samuval, illető
leg a budai hitközség a pesti hit
községgel egy közös választási lis
tában, a választási harc eliminálása 
végett. Miután ez a felszólítás tele
fonon történt és a hangja is meg
lehetősen rideg volt, arra kér
te Fleissiget, hogy tegye lehetővé, 
hogy felvilágosítsa őt a helyzetről. 
Fleissig erre azt válaszolta, hogy 
öt a zsidó ügy nem érdekli, eddig 
sem foglalkozott zsidó ügyekkel és 
ezután sem fog, kizárólag az ér
dekli, hogy ne legyen választási 
küzdelem, ha ezt nem sikerül elke
rülni, ő mindent meg fog tenni, 
hogy mégse kerülhessen harcra a 
sor. Erre ő (Kriszhaber) összehívta 
az elöljáróságot, mely úgy döntött, 
hogy a közös lista nem vihető ke
resztül, miután 3 év óta követeli a 
budai elöljáróság, hogy menjenek a 
választók elé, döntsenek ők, auto
nómiát akarnak-e, vagy egyesülést 
és a választók kijátszása lenue 
minden megegyezés. Ezt levélben 
közölte Fleissig elnökkel, aki azt 
válaszolta, hogy a közös listát úgy 
képzelte, hogy abban az autonomis- 
ták kapjanak többséget, de most 
gondoskodni fog arról, hogy a harc 
elimináltassék, Ezután négy nappal 
jelent meg a rendelet, mely az Or
szágos Iroda és a Pesti Hitközség 
kérésére való hivatkozással a vá
lasztás elhalasztását rendelte el.

Dr. Csobádi Samu alelnök tilta
kozott arra, hogy egyesek jól in
formáltságukra való hivatkozással 
a lefolyt tárgyalásokról a legelké- 
pesztőbb meséket adják elő .Soha 
ő senkivel választásokról és listáról 
nem tárgyalt, mert erre nem illeté
kes, ez az egyesülési párt elnökének 
dolga. Tárgyalt azonban tényleg 
Dr. Bernstein Béla, a nyíregyházi 
statusquo hitközség főrabbijának 
kezdeményezésére Steril Samuval 
bizonyos közös adózási lehetőségek
ről, melyek nem vezettek ered
ményre, mert a pesti elképzelés 
mindenképpen csak Buda autonó
miájának sérelmével volt keresztül
vihető. Nem érti, hogyan vethetik 
szemére Buda elöljáróságának azt, 
hogy harcol az új statútumok élet
belépése ellen. Hiszen az ellenpárt 
szónokai maguk is arra utalnak, 
hogy ezek életbelépése Buda szá
mára anyagi katasztrófát jelente
nek. Nem kötelessége tehát ez ellen 
a budai elöljáróságnak minden esz

közzel küzdeni? Az országos gyű
lést, mely a statútumokat létrehozta 
nem ismeri el Buda törvényes for
mák között létrejöttét, mert nem a 
hitközségek, hanem a községkerüle
tek képviselőiből állították össze és 
kirekesztették belőle az ország má
sodik legnagyobb hitközségét egy 
megállapodás megszegése árán. A 
statutmok adózási részének életbe
lépése kaotikus állapotokat terem
tene az egész országban és egymás 
ellen uszítaná a hitközségeket. Bu
da mindig kész a békére, amint ki
jelentik, hogy autonómiáját nem 
akarják érinteni..

Makrai Teofil mérnök mutatott 
rá még, hogy a költségvetés a béke 
képét mutatja, mert így alkotni 
csak békés állapotok között lehet.

Szántó Jenő tiltakozott végül az 
ellen, mintha az Országos Iroda 
egyik főfunkciója a statútumok 
életbelépésének keresztülvitele len
ne, majd dr. Kriszhaber Adolf el
nök mondott köszönetét a megnyil
vánult bizalomért és ezzel a köz
gyűlés véget ért.

Szefárd zsidó 
az angol kormányban

A „Jewisih Chronicle” írja:
Az angol kormány néhány hónapja 

egy szefárd zsidót számít tagjai közé: 
M. Leslie Hoare-Belisha Iközlekedésiigyi 
minisztert.

Ez a kinevezés elismerése azoknak a 
nagy szolgálatoknak, melyeket Hoare- 
Belisha a közélet különböző terein az 
államnak és a köziiletnek tett. Azonban 
az a tény, hogy a kormány huszonkét 
tagja között egy zsidó is van, nem erő
síti meg egyáltalában azt az angol an
tiszemiták által terjesztett rágalmat, 
mely szerint az angol kormány politi
kájára nagy befolyása van az ország 
zsidóságának. Ezt a vádalt még az sem 
igazolná, ha a zsidóság nagyobb arány
ban lenne képviselve a kormányban, 
mert akkor sem, mint zsidó, hanem 
mint angol állampolgár töltené, be pozí
cióját. És azok a zsidóik, akik közszol
gálatban vannak, mind nagyon is tisztá
ban vannak azzal, mit kell teljesíteniük, 
a beléjük helyezett bizalomért. Hoare- 
Belisha kinevezése mindenesetre ió lecke 
azoknak számára, akik el szeretnék 
vitatni a zsidóhitü állampolgárok jogát 
a nap alatt és őket nemcsak viselt ál
lásaiktól szeretnék megfosztani, hanem 
hazájukból is kiüldözni. .Láthatják most, 
hogy Anglia nem ismer különbséget ál
lampolgár és állampolgár között. Az a 
tény, hogy az angol sajtó, amikor Hoare- 
Belisha kinevezését közölte, egy szóval 
sem emlékezett meg származásáról, 
arra mutat, hogy ennek a liberális és 
nemes nemzetnek tiszta látását nem za
varták meg idegen országokból impor
tált hamis jelszavak.



Nem vagyok zsidó ...
Irta: Dr. Földvárt* Miklós székesfőv. mérnök

Lehullott a fehér hó. Hidegre for
dult az idő. Az egész világon ünne
pet ült a szeretet. Mi keresztények 
a karácsonyt ültük meg, zsidó pol
gártársaink pedig a chanukkát ün
nepelték. Itt is, ott is kigyultak az 
ünnepi lángok. Itt a karácsonyfán, 
ott a chanukka-mécsesen. Csak az 
elnevezés változó, a lényeg' az egy: 
örömet szerezni, ajándékot adni.

Ebbe a csodaváró, ünnepi han
gulatba disszonáns akkordok keve
redtek Az internacionális szeretet- 
be a faji gyűlölet keserű üröm- 
cseppeket csorgat bele. Az ajándé
kozás, a szeretet hónapját maguk
nak akarták kisajátítani azok, 
akiknek lelki világa nem magyar. 
Akik nem tudnak önálló gondolatot 
produkálni.

A kereskedelemben nincs és nem 
is lehet szelektálás. Nem tudom 
megérteni, hogy ahhoz az ajándék
hoz, amely örömet szerezni van hi
vatva, mi köze a vallásnak. Felelőt
len elemek akarták kisajátítani a 
karácsonyt. A statisztika azt mu
tatja, hogy a 6 százalék zsidóság 
viseli az ország adózásának 38 szá
zalékos terhét. Annak a 6 százalék
nak kell viselni 38 százalékos terhét, 
akit lépten nyomon bántanak, szid
nak, ütnek. Ha kötelezettségei van
nak, akkoi' jogainak is kell lenni.

December 20-án a budai hadi- 
rokkantak karácsonyi ünnepet ren
deztek. Czeitler Károlyné alezredes 
neje 3 hónappal ezelőtt megindult 
missziós kőrútjára. Az eredmény 
nagyon szomorú volt. Nagykóvácsy 
Milenkó és dr. Petracsek Lajos orsz. 
képviselő voltak azok, akik na
gyobb adománnyal járultak az ak
cióhoz. Szomorúnak, vigasztalannak 
látszott a helyzet. Ekkor Diósi Jenő 
főtitkár a Budai Izr. Hitközség 
nevében olyan adománnyal meu- 
tette meg a karácsony presztízsét, 
hogy könnyes szemekkel nézte a fő
rendezőnő a csodás segítséget. íme 
a zsidó szív, a magyar zsidó men
talitása csodát tett.

Mikor ér már véget ez a durva, 
ízléstelen hajsza, amelyen minden 
jó érzésű ember megbotránkozik. 
Mikor lesz egyszer mindenki ma
gyar. A hitet, a vallást hagyják az 
egyénnek, azt ne bántsák.

Fájó, hogy a magyar mérnökök 
és építészek kezdték el ezt az ak
ciót, Pedig nekik tudni kellene, 
hogy vannak alapok, tartó és tá

masz pillérek, melynek megingatá
sával egy egész felépítmény romba 
dőlhet. Nagyon feledékeny embe

HDE) Husvóll árut
jy * A felügyeletet az egri főrabbi, főtisztelendő

jg Schreiber Simon ur Ö 
gyakorolja.

A húsvéti áru gyártásának rituális felügyelete még sokkal szigorúbb, mint az egész 
even át gyártott áru amúgy is nagyon szigorú felügyelete. E szigorú rituális 
felügyelet teljes erejű biztosíték arra, hogy az áru és így különösképen a húsvéti 

áru megbízhatóságához soha kétség nem férhet.

tehát a legvallásosabb emberek is a 
szw'Sjww®! OS Hl legteljesebb bizalommal fogyaszthatják.

HENRIK FIAI R.-T.
Budapest, 113. postafiók 5. Telefon: *2-688-45.

rek lehetnek a mozgalom vezetői, 
ha azt is elfelejtik, hogy a zsidó 
kereskedők közül 48 százalékban 
vannak tartalékos őrnagyok, száza
dosok, főhadnagyok és hadnagyok, 
akik a véres fergetegben vérüket 
ontották a magyar földért. Fiatal 
éveik karácsonyát a lövészárokban, 
az előretolt állásokban töltötték. Az. 
ősi föld rögét százszor és ezerszer 
áztatták hulló, piros vérükkel. Mi

Hősök
a kőbányai

A kőbányai izr. hitközség dec. 
13-án este felejthetetlen hősi halot- 
tai emlékének felidézése céljából 
társas összejövetelt tartott tanács
termében. Zsúfolásig megtöltötte a 
termet előkelő közönség, köztük 
igen sok frontharcos hittestvérünk. 
A rendezőség az emlékünnep hiva
talos szónokául a szintén fronthar
cos dr. Csobádi Samu tart, főhad
nagy, budai hitk. alelnököt kérte 
fel és ebből az alkalomból a budai 
testvérközség Fahn Fülöp, Kalmár 
Sándor, dr. Kertész Manó és Vető 
Sándor elöljárókkal. Diósi Jenő fő
titkárral, Gesztes Ferencz emlékla
pos főhadnaggyal a budai hitk. 
autonómia-párt elnökével. Keleti 
Henrik választmányi taggal és dr. 
Vidor Pál rabbival, a budai chevra 
Márton Henrik és Vértesi Ármin 
elöljárókkal, Glück László választ
mányi taggal, Deutsch Simon tit
kárral és Simsovics Lajos főinté
zővel, a Budai Izr. Menházegylet 
pedig dr. Csobádi Ferencz titkárral 
képviseltette magát.

Az ünnepély a templom hajójá
ban, a hősök emléktáblája előtt kez
dődött, ahol Kármán Dezső tart, 
főhadnagy, igazgató vezetésével ál

kor véget ért a világháború, kezde
tét vette a vallási hadakozás. A 
rend, nyugalom helyett feneketlen 
gyűlölet, aggasztó nyomor jött elő
térbe. Utolsó háborút emlegettek s 
állandósult lett. Kain nem pihen, 
vad gyűlölete tovább lobog. Kien

az ismert kiváló minőség
ben, az idén is gyártunk.

gesztelhetetlensége vadul lángol, 
testvér-vérre szomjuzik. Treuga 
dei-t emlegetnek, de megtagadják 
az Istent, aki parancsot adott: „sze
resd felebarátodat, mint tenmaga- 
dal”. Mert mindenki, aki Egyis- 
tentimádó felebarátunk, közös 
atyánknak: az Örökkévaló Istennek 
saját képmására teremtett s halha
tatlan lélekkel megajándékozott 
gyermeke...

II

hitközségben 
lőtt a frontharcosok díszőrsége. A 
mécses meggyújtásának tisztességét 
az elöljáróság dr. Csobádi Samu 
budai hitk. alelnöknek engedte át.

A tanácsteremben folytatódot a 
lélekemelő ünnep. Ehrnthal Benő 
főkántor mindenkit megkapó áhí
tattal mondotta el az áldásimát, 
meggyújtotta a chanukkagyertyá- 
kat, dr. Kálmán Ödön főrabbi pe
dig a mécsest gyújtotta fel és ke- 
gyeletes szavakkal idézte fel a kő
bányai zsidó hősi halottak emlékét.

Vacsora közben László Gyula 
igazgató, a kőbányai hitközség nép
szerű elnöke mély hódolattal emlé
kezett meg a legfőbb hadúrról, vi
téz nagybányai Horthy Miklós kor
mányzó úr öfőméltóságáról és szí
vélyesen üdvözölte a megjelenteket. 
Ezután dr. Csobádi Samu ügyvéd, 
a budai hitközség illusztris alelnöke 
tartotta meg magas szárnyaláséi, 
mélyen szántó, a tárgyhoz méltóan 
emelkedett hazafias szellemű ün
nepi beszédét, amelyből kiemeljük 
a következő megkapó részletet:

— Elesett bajtársaink valóban 
megérdemlik a „hős” elnevezést 
mert hős az, aki egy magasztos cél 
érdekében egész akaratát és erejét
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latba veti, hogy diadalmaskodjék 
vagy meghaljon. Mi volt az ő cél
juk? Minden emberi feladat közt a 
legnagyobb, legszentebb kötelesség 
teljesítése: megvédeni a hazát! Küz
döttek, szenvedtek, véreztek és meg
haltak. hogy szenvedéseikkel és ha
lálukkal megváltsák a magyar haza 
örök életét. Lelkűk, szellemük örök
ké fog élni, mint eszményképe a 
hazafias érzésből fakadó köteles
ségteljesítésnek és önfeláldozásnak.

Beszéde további folyamán meg
rajzolta a magyar katona alakját, 
aki őseihez méltó vitézséggel, Rá
kóczi kurucainak, valamint a 48-as 
szabadságharc honvédéinek lelkese
désével harcolta végig a világhá
borút. míg ki nem hullott kezéből 
a kard. És jött a kétségbeesés, a 
dermedtség kora, minden elsötétült 
fölöttünk és jött Trianon, mely bor
zalmasan megcsonkította Magyar
országot. Felvetette szónok a kér
dést: miképpen menekülhet ki a 
magyar nemzet ebből a szörnyű 
helyzetből? Ügy — adta meg a vá
laszt, — hogy a nemzet minden fiá
nak össze kell fognia. ..észt, erőt és 
szent akaratot” egyesítenie, hogy 
megvédjük a nemzet létét és vissza
szerezzük ősi jogát, az integer Ma
gyarországot. Ehhez azonban a kö
telességeknek ön feláldozásig menő 
teljesítése szükséges. Önfeláldozás 
legyen az eszmény, ezt tartsa szem 
előtt mindenki, egyén, társadalmi 
réteg, osztály és felekezet, — de ne 
válassza senki azt a kényelmes 
módját az áldozatkészségnek, mely 
azt mindig mástól várja. Az erők 
egyesítése nem történhetik meg, ha 
az úgyis meglevő természetes kü
lönbségeket egyesek mesterségesen 
szaporítják, a meglevőket pedig ki
élezik. Ne válasszanak el minket, 
magyarokat egymástól azzal, hogy 
20, 30 évesek vagy idősebbek va
gyunk-e, hogy milyen „nemzedék”- 
hez tartozunk, sem pedig az, hogy 
milyen a világnézete” egyiknek-má- 
siknak. Másodrendű kérdés az is, 
hogy valaki liberális vagy konzer
vatív eszmékért lelkesedik-e. A lé
nyeg az, hogy derék, becsületes 
polgára legyen a hazának s úgy 
szándékában, mint tetteiben alkal
mazkodjék ahhoz, amit a nemzet 
legfőbb érdeke kíván. Aki ez ellen 
vét, érdeme szerint kell vele el
bánni. ki kell zárni a nemzet közös
ségéből, de csakis az egyént, a bű
nöst szabad büntetni — és nem 
egész családját, mint a régmúltban 
tettek. Még kevésbé szabad egy 
egész osztálynak vagy felekezetnek 
a nemzet közössegéhez való tarto- 
zandóságát kétségbe vonni, onnan 
kitagadni. Ki veheti magának ezt a 
jogot? Amikor a magyar nép úgyis 
olyan kicsiny, hogy nagy Széche- 
nyink mondása szerint „még az 
apagyilkosnak is meg kellene ke
gyelmezni”, — szabad-e mestersége
sen csökkenteni a magyarság lét
számát? Ez nem észszerű és nem 
all a haza jól felfogott érdekében. 
Magyar az. aki e földön született, 
magyarul beszél és érez, itt akar 
élni és meghalni.

— Az elesett hősök emlékét — 
mondotta az ünnepi szónok — úgy 
őrizzük meg méltóan, ha betartjuk 
azt a vérszerzödest, melyet ők a

haza védelmében kötöttek egymás
sal. Ez felel meg a magyar nép jel
lemének, amely nyílt, lovagias és 
szótartó, nem ismeri az álnokságot 
és gyűlölködést. Ebben a szellemben 
egyesülve ki fogjuk vívni a nem
zet jogait és el fog jönni, „mert 
jőni kell” a jobb kor — s újból in
teger lesz majd Magyarország!

Szűnni alig tudó lelkesedés és 
taps kisérte dr. Csobádi Samu 
klasszikusan felépített ünnepi be
szédét. majd a frontharcosok nevé
ben Kármán Dezső igazgató tett fo
gadalmat. hogy küzdeni fognak a 
magyar haza integritásáért békés 
eszközökkel, ha lehet, de ha kell: 
fegyverrel a kézben. Dr. Székely 
Soma ügyvéd, a kőbányai hitköz
ség kiemelkedő jogi tudásu elöljá
rója mély magyar érzésről tanús
kodó beszédben mutatott rá: milyen 
fájó sebeket okoznak, akik kétségbe 
vonják azon zsidó vallású magya
rok hazafias érzését, akik véreztek 
és szenvedtek a hazáért.

Gesztes Ferencz, a budai auto
nómia-párt lelkes elnöke emelke
dett ezután szólásra és nagy szó
noki erővel, elemi erővel megnyil
vánult tetszés közben fejtette ki a 
magyar zsidóság hazafias köteles
ségtudását.

— Bajtársaim! — mondotta töb- 
bek között, — a magyar zsidóság 
résztvett úgyszólván a honfoglalás 
óta ennek a nemzetnek minden örö
mében és fájdalmában és ez a zsi
dóság mindig előrehaladt, ha a kul
túra fejlesztéséről, a tudományos 
kutatásról, a kereskedelem és ipar 
fellendítéséről volt szó és igcn% ter
mészetes, hogy ha a magyar nemze
tet a mohi pusztától Trianonig 
akármilyen gyász érte, ez a gyász 
a mi felekezetűnket is épp úgy súj
totta. mint a másvallásuakat. Mi itt 
nem vagyunk idegenek, mert hogy 
csak a magam családjáról beszéljek 
az ácsi templomban 300 éve őriznek 
egy szent tekercset, amelyet az én 
ősöm adományozott e templomnak, 
hogy a tórát nemzedékről-nemze- 
dékre tanítsák. Mi nem vagyunk 
idegenek, mert a nagyapám részt
vett az 1848-1849-es szabadságharc
ban ,az én édesapám Bosznia okku- 
pációjánál, én pedig 52 hónapon ke
resztül öt fivéremmel, tehát össze
sen hatan a világháborúban. És ha 
a nagyapa ott volt az áes-igmándi 
csatában, az apa ott volt Boszniá
ban Zepce, Zavidovic és Maglajin- 
nél. úgy mi hatan ott voltunk Lub- 
linnál, Lembergnél, Ivangorodnál, 
Gorlicenél, a Kárpátokban, ott vol
tunk a Doberdón és az Isonzón, 
ott voltunk az erdélyi havasokon a 
magyar határ védelmében és ott 
voltunk Albániában más felekezetű 
bajtársainkkal együtt, hogy küzdel
meinkkel és hősies magatartásunk
kal győzelemre vigyük a magvar 
lobogót.

— Bajtársaim! Képzeljétek el, 
hogy ezek után milyen érzést vált 
ki belőlem, amikor nap-nap után 
azt látom, hogy az ősi valláshoz va
ló ragaszkodásom folytán csak má
sodrendű polgár vagyok e hazában, 
mert a külföldről beáramló hang
zatos jelszavak egynémely követője 
ezt így akarja.

— Bármily szörnyűséget hozzon 
a jövő, mi magyarok vagyunk, mert 
magyar az, aki itt született e hazá
ban, aki apró szemeivel először pil
lantotta meg Isten szép világát, aki 
gőgicséíő ajkait először nyitotta 
mosolyra, aki itt él és itt dolgozik 
és ennek az országnak kenyerét 
eszi és akinek apái csontjait e föld
ben porladoznak. Magyarok va
gyunk és azok maradunk és a mai 
Magyarország bölcs államférfiai 
gondolatát, hogy a revisiót csak 
békés eszközökkel akarjuk valóra 
váltani, szives örömmel üdvözöljük 
és vallásunk ősi hagyományai sze
rint a békét mindenek fölé helyez
zük, de ha még egyszer arról lesz 
szó, hogy a haza szent földjének 
védelmében fegyvert kell fognunk, 
úgy ott leszünk mi is más feleke
zetű honfitársainkkal együtt az 
első vonalban és megyünk előre, 
mert „Ott van a zúgó erdőkben, be
vésve az arcredőkbe, csontok közé 
mik széthulltak, mert még azok is 
megmozdulnak, ha még egyszer 
zeng, hogy: Előre”.

A zajos éljenzéssel fogadott, izzó 
hazafiságú szép beszéd után dr. Vi
dor Pál, a nagytehetségű budai 
rabbi a mai ifjúság érzéseit tolmá
csolta. Követni akarják a világhá
borúban résztvett, becsületesen har
colt apák példáját. Végül imát mon
dott a hazáért. Dr. Kertész Manó, 
a budai hitközség kiváló oktatás
ügyi elöljárója a haza szebb jövő
jébe vetett bizalomnak adott kifeje
zést. Szólt az irodalomból ismert 
pergamen-kéziratokról (palimp- 
szesztosz), melyeknek klasszikus 
szövegét egy tudatlan korszak hab
kővel levakarta és gyarló szöveggel 
pótolta. De jött a tudomány és mű
vészet fellendülése: a renaissance, 
az felfedezte a régi szövegben rejlő 
kincset és napfényre hozta oly ve
gyi szerrel, melynek az új írás hit
vány anyaga nem tudott ellentállni. 
így fogja a magyar nemzeti meg
újhodás napfényre hozni a magyar 
népiélek hártyájára nemes elveket 
is. Dr. Sági Fernez kőbányai kul- 
turelöljáró érdekes fejtegetései 
után a rendkívül sikerült ünnepély, 
melynek megrendezésében Demény 
Hugó jótékonysági elöljárót illeti 
a főérdem, László Gyula hitk. elnök 
zárószavai után a Himnusz elének- 
lésével a késő éjjeli órákban ért 
' éget.

— Óvás. Tudomásunkra jutott, hogy 
egyes „német emigránsok" a Magyar 
Cionista Szövetségre hivatkozva fel
keresnek vállalatokat és cégeket gyűjtés 
céljából. Ügyszintén magukat chalucok- 
nak kiadó egyének hamis pecséttel el
látott gyűjtőívekkel és hamisított aján
lólevelekkel kérnek támogatást. A jó
hiszemű közönség felvilágosítása céljá
ból közöljük, hogy sem a Magyar Cio
nista Szövetség, sem egyes szakosztá
lyai senkinek ajánlóleveleket, gyűjtő
íveket ki nem adnak és kérjük, hogy 
azon egyéneket, akik a fenti kéréssel 
támogatásért, adományért jelentkeznek 
a legközelebbi rendőrnek saját érdekük
ben adják át.

Magyar Cionista Szövetség
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Zsídókórház — mint üzleti vállalkozás
Irta: Hámei Gyula

Az utóbbi időben többször olvas
hattunk cikkeket a Zsidókórházzal 
kapcsolatban. Magunk is kénytele
nek vagyunk ezúttal a nyilvános
sághoz fordulni olyan anomáliával, 
mely orvoslást követel s hisszük, 
mindenki magáévá teszi követelé
sünket. A Zsidókórház igazgatósága 
felhívást bocsátott ki a következő 
tartalommal: „Kérelem betegeink
hez és látogatóinkhoz! Betegeink és 
kórházaink érdekében tisztelettel 
kérjük, hogy bármely észrevételt, 
javaslatot, kérelmet vagy esetleges 
panaszt az osztály folyosóján elhe
lyezett levélszekrény útján feltétle
nül hozzánk juttatni szíveskedjék. 
A kórház igazgatósága!”

Miután a kórház igazgatósága a 
kórház és a betegek érdekeire hi
vatkozik. azt hisszük, hogy a köz
nek teszünk szolgálatot, mikor szó- 
vátesszük az ápolási költségkimu
tatás elképesztő felszámításait. Már 
szinte unjuk leírni, hogy a pesti 
zsidó hitközség üzleti alapokra be
rendezkedett nagyszabású vállalko
zás, melynek legjobban fundált in
tézménye a Zsidókórház. Hogy mi
lyen üzletszeriileg van vezetve, éke
sen bizonyítják az ápolási-költség
kimutatások. Egy közösszobás, úgy
nevezett III. osztályú betegnek 
röntgen, gyógyszer, kötszer, műtő, 
pótdiéta stb. stb. címén az ápolási 
költség 50-60 százalékát, sőt nagyon 
sokszor még sokkal többet írnak 
elő. Kérdezzük a nyilvánosság előtt 
a pesti hitközség elöljáróságát, an
nak főleg orvos-tagjait: van-e tu
domásuk arról, hogy egy közösszo
bás betegnek — nem kell külön 
megjegyezni, mit jelent egy beteg
nek huszadmagával lenni egy kór
teremben — az ápolási díjon kívül 
még mellékköltségek címén horri
bilis költségeket számítanak fel? 
Van-e tudomásuk, hogy a közkórhá
zakban és klinikákon a közösszobás 
beteg ápolási díjában minden mel
lékköltség benufoglaltatik? És ha 
ily módon tudomást szereznek en
nél a karitatív intézménynél fur
csa üzleti gesztusról, megteszik-e a 
kellő lépéseket, hogy a Zsidókórház 
közösszobás betegei mentesüljenek 
a mellékdíjaktól? Tiltakozunk 
olyan beállítás ellen, hogy a Zsidó
kórház magánkórház, ez lehet for
mailag, de lényegileg nem. A fele; 
kezeti közvélemény nem engedheti 
meg kórházának a karitatív és 
zsidó szempontok mellőzésével, üz
leti szellemben való vezetését, ahol 
pl. a lázas betegnek, mert a sablo
nos étkezést nem eszi, a citromot 
és a cukrot is busásan felszámítják. 
Dicséretére legyen mondva a kór
háznak, a vizet ingyen adjak.

Az ápolási díj már nevében vi
seli azt a természetes követelményt, 
hogy a beteg gyógyulása érdekében 
okvetlenül szükségesek az ápolási 
eszközök és műszerek, melyek nél
kül gyógyítás el sem képzelhető. 
Különben is a közösszobás beteg az 
orvosképzés elengedhetetlen anya
ga, de ez nem elég, hanem még a 

tandíjat, illetve a kisérletezés költ
ségeit is a beteg viselje? Hogy az 
orvosi továbbképzés tökéletes le
gyen. feltétlenül szükségesek a rönt
gen, a laboratórium, a gyógyszerek 
stb. Ezeknek felszámítása tehát 
nem indokolt a kísérleti anyagon, 
ellenben esetleg felszámítható a 
külön osztályon fekvő I. és II. oszt, 
betegeknél, kiknek anyagi helyze
tük is olyan, hogy amikor befek
szenek a kórházba, a többköltséggel 
már számolnak.

Hogy számokban mit jelent ez 
az antiszociális rendelkezés, hivat
kozunk a pesti ízt. hitközség elöl
járóságának 1935. évi működéséről 
szóló jelentésére, amely szerint a 
Zsidókórház és Bródy-kórház ápo
lási napjainak száma 1934 évben 
összesen 214,356. Ebből:
ingyenes 14.105 
féldijas 26,644 (napi áp. dij 3 P.)
III. oszt. 17,079 , „ „ 6.50 P.
II oszt. 26,258 „ „ „ 7 20—9 P.
I oszt. 8,092 ................. 12.50 P.

utalváyos 122 178 „ « „ 5.— P.

Mellékdíjak az ingyenes és utal- 
ványos betegeknél nincsenek, ami 
igen helyes, de semmiképpen sem 
látjuk indokoltnak, hogy azok, akik 
önszántukból talán vallásos érzés
ből választják a Zsidókórház orvosi 
segítségét hátrányosabb helyzetben 
vannak az ÓTI és MABI által 
odautalt betegeknél.

Könnyen ki lehet számítani a 
szerintünk méltánytalanul felszá
mított mellékköltségeket. A III. 
oszt, ápolási napok az összes ápo
lási napok kb. 7.5 százalékát teszik 
ki. Szegénysorsú betegek zsebe 
sínyli és nincs mindenkinek magas 
összeköttetése a hitközség urainál, 
a szegénységi bizonyítvány meg
szerzése is sok nehézségekbe ütkö
zik. — kénytelen tehát a rávetett 
költségeket valahonnan előterem
teni.

Rámutatunk, hogy a pesti hit; 
község kórházainál az 1934. évi 
205.558 ápolási nappal szemben 1935- 
ben 214,356 ápolási nap volt, tehát a 
kórház betegforgalmában évről- 
évre emelkedés tapasztalható. Az 
1935 évi kórházi bevételek összege 
1.389,754.04 pengő, a tényleges kiadá
sok összege: 1.472,408.67 pengő, a de
ficit tehát 82.654.63 pengő, ellenben 
ez a deficit rögtön eltűnik, ha a 
kórházak dologi kiadásainál feltün
tetett 139.520 pengőt, mely az épít
kezésre felhasznált kölcsönösszeg 
kamat és törlesztési terhe címén 
van kiadásként feltüntetve, nem itt, 
hanem a pénzügyi osztály terhére 
az angol kölcsön annuitásánál állít- 
tatik be, akkor nem deficit, hanem 
56,866 pengő bevétel mutatkozik a 
kórházaknál. Ezt a könyvelési tak
tikát látjuk az előző évek kórházi 
számadásainál is. Köztudomású, 
hogy igen sok vállalatnál két mér
leg készül, egy a belső használatra, 
egy pedig a nyilvánosság részére. 
Könyvelési technikával, mint ez a 
példa is mutatja, egy látszólagos 

deficites intézet voltaképen erősen 
aktiv.
• Feltűnő, hogy az 1.472,408.67 
pengő kórházi összkiadások össze
géből élelmezés címén csupán 
877,416.77 pengő van kiadásba he
lyezve, míg a többi horribilis ösz- 
szeg dologi kiadásokra fordíttatott. 
Ilyen tízezer pengőn felüli dologi 
kiadások — melyek a szállítások és 
az iparos munkák odaítélése szem
pontjából érdekelnek — a követke
zők: fehérnemű, ruha 56,736.79, fel
szerelés 17,892.22, festő, kőműves, 
üvegesmunkák 13,434.40. fűtés 
52,362.82, gyógyszer 136,505.09, köt
szer 39,026.75. lakatos és bádogos 
munkák 31,643.46, műszer 48.742.65, 
nyomtatvány 15,380.39, rendkívüli 
átalakítások (?) 31,431.72, röntgen
filmek és gépek 52,443.15, szappan, 
tisztítószer, mosás 18,097.94, telefon 
29,171.51, vegyes 14,327.09. Érdekes 
számok s mi a hitközség 1936 évről 
szóló jelentésében érdeklődéssel ol
vasnánk a szállítók névsorát s a 
szállítás odaítélésének indokolását.

A hitközség vallási és erkölcsi 
intézmény, nem pedig mindenből és 
mindenkihői jövedelmet kipréselő 
vállalat és amennyiben a kórházi 
alapszabályok antiszociális ponto
kat tartalmaznak, úgy azokat mó
dosítani kell, de minél előbb. A 
pesti hitközség mondjon le a kö
zösszobás betegeknek felszámított 
mellékköltségekről és más oldalon 
redukálja kiadásait, például , az 
unifikációs hadjáratnál, mely máris 
rengeteg pénzt emésztett fel. Ki 
fogja ezért a felelősséget vállalni? 
Mi mindenesetre figyelemmel fog
juk kisérni a zárszámadásokat és 
mérlegeket.

A Zsidókórház élelmezéséről és a 
belső életében főkép az utóbbi idők
ben előfordult kínos incidensekről, 
melyek egyrésze a sajtóba is ki
szivárgott, még visszatérünk!

Valakinek rossz
a memóriája. . .

Dr. Berényi Sándor, a budai hit
község választási elnöke a „Zsidó 
Élet” okt. 31-iki számában „Szemé
lyes kérdésben” címen pragmatiku
san ismertette a kommunizmus 
utáni időben Budán uralkodott álla
potokat. a hívek hallatlan közö
nyösségét. mely egyeseket, közt ik 
Alapi Bélát és magát Berényi dr.-t 
is arra indította, hogy esetleges 
fúzió gondolatát fölvessék, de a 
pesti hitközség nem igen akart a 
horogba belekapni: gyönge és so
vány falat is volt akkor a budai 
hitközség.

A cikkben kimutatta, hogy ez; 
után hosszú éveken át senki többé 
szóba sem hozta a kérdést. Úgy 
Alapi, mint Berényi dr. lelkes hívei 
voltak az 1922. majd 1925. évben lé
tesített „Budai Újjászervező, illetve 
Alkotó Hitközségi Párt”-nak, mely 
boldogult Baraes Károly vezérsége 
alatt állott. Ez a párt 1925-ben ki
bocsátott felhívásában elmondta, 
hogy néhány évvel előbb „olyan 
nagy volt a züllés, hogy sokan csak 
úgy vélték hitközségünket meg
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menteni, hogy egy másik hitközség
gel, a pesti zsidó hitközséggel fu- 
zionáltatni akarták”.

Alapi Béla a Berényi-féle cikkre 
az Egyenlőség nov. 19-iki számában 
válaszolt. Az 1922. és 1925. évi Vá
lasztáson elfoglalt pártállásra már 
nem akar emlékezni, csak annyit 
koneedál nagylelkűen, hogy rásza
vazott a megdicsőiilt Baraes Ká
rolyra; de Berényi Sándornak ar
ra a kérdésére, hogy 1921. óta mi
kor és hol hozta csak szóba is a 
fúziót, valahogyan válaszolnia kel
lett és válaszolt is. Azt írja az em
lített cikkében, hogy ő az 1932. nov. 
28-iki közgyűlésen, amikor Krisz- 
haber Adolf dr. elnök bejelentette 
az Izr. Országos Iroda választását s 
hogy Szántó Jenő lett alelnökké, ő 
— Alapi Béla — üdvözölte Szántó 
Jenőt és ebben az üdvözlésben a 
közgyűlés tagjainak fülehallatára 
kifejezést adva örömének, kifejezte 
azt a reményét, hogy Szántó alel- 
nöksége révén a fúzió meg fog va
lósulni. Ez nagy szó — gondoltuk, 
jóllehet 1921-től 1932 végéig seni
kellett volna erről hallgatnia. De 
mindegy, ha 1932-ben, amikor már 
több, mint tíz év óta senkinek esze 
ágába sem jutott. Alapi Béla lelki 
szükségnek érezte, hogy ezt a köz
gyűlés színe előtt szóba hozza, nem 
lehet tőle zokon venni, hogy 1934- 
ben meggyőződését követve a sok 
zavar előidézett mozgalmat meg
indította.

Elmentünk tehát a budai hitköz
ség irodájába és beszereztük az 
1932. évi közgyűlésről gyorsírói fel
jegyzés alapján felvett jegyzőköny
vet, illetve annak szószerinti má
solatát és azt ezennel átadjuk a 
nagy nyilvánosságnak. Előbb azon
ban adjuk át a szót Kriszhaber 
Adolf elnöknek, aki a közgyűlésen 
bejelentette az Izr. Orsz. Irodánál 
beállott változást és választást, a 
következő szavakkal aposztrofálta 
az új alelnököt: „Szeretettel és 
büszkeséggel köszöntjük hitközsé
günk alelnökét: Szántó Jenő urat, 
abban a díszes pozíciójában, amely
ben ugyanazon alkalommal a Ma
gyarországi Izr. Orsz. Irodájának 
alelnökévé történt választása által 
jutott. Mi, a hitközségünknek ed
dig teljesített nagyszerű működé
séből — melyet ezentúl sem szándé
kozunk, mert nem is tudjuk nélkü
lözni, — azt a következtetést von
juk, le, hogy az energiájától, szív
jóságától, felekezetének szeretetétől 
átitatott gondolkodása lehetővé 
fogja tenni, hogy az imént megvá
lasztott elnök mellett olyan műkö
dést fejtsen ki, mely a magyar 
zsidóság hasznára és dicsőségére 
fog válni. Mi pedig büszkén tekint
jük magunkénak, abban a tudatban, 
hogy az a gyökér, amely hitközsé
günkben találta meg talaját, azál
tal, hogy más irányban is nagy fel
adatot vállalt, nem fog elpusztulni, 
hanem ellenkezőleg új pozíciójában 
még inkább elő fogja segíteni hit
községünk felvirágoztatását. Ennek 
a reményében és ennek tudatában 
őszinte szívvel és testvéri szeretet
tel üdvözöljük és kívánunk munká
jához minél nagyobb sikert.”

Erre a világos >eszédre és meleg 
üdvözlésre a közgyűlés visszhang

jaként szót kért Alapi Béla képvi
selőtestületi tag és a következő be
szédet mondotta az egész közgyűlés 
élénk tetszésétől kisérve: „Elnök úr 
jelentését — azt hiszem, mind
annyian megelégedéssel vették tu
domásul. Az a körülmény, hogy a 
gazdasági viszonyok megromlottak 
és az adó és adományok nehezebben 
folynak be, nem szorul bővebb 
magyarázatra. A hitközség megala
pozottságának azonban újabb bizo
nyítéka, hogy az utóbbi időben mé
gis többen jöttek át Pestről Bu
dára, akik szintén hozzá fognak já
rulni a hitközség kiadásainak és ál
dásos működésének fokozásához. 
Nem akarok kiterjeszkedni a rész
letekre, de az az esemény, mely a 
hitközség életében történt akkor, 
amikor a mi alelnökünket: Szántó 
Jenőt megválasztották az Orsz. 
Iroda alelnökévé, azt hiszem, ez 
olyan momentum, melynél meg kell 
állani. Mi. az ő szűkebb és közeli 
barátai, akik közé magamat is szá
mítom. bizonyos aggodalommal 
néztük ezt az újabb munkaszaporu
latot az ő részére. A mai nehéz vi
szonyok. a politikai viszonyok, az 
ő nagy elfoglaltsága a hitközségnél, 
egyéb egyesületeknél való elfoglalt
sága, szinte félőssé teszik azt, hogy 
talán nagyon nagy munkára vál
lalkozott. De aki ismeri Szántó Je
nőt, az ő kitartó nagy energiáját, 
azt a nagy munkabírást, amit ő 
kötelességtudással, lelkiismeretes
séggel végez, az nyugodt lélekkel 
fogja látni őt ebben a pozíciójában, 
mely azonkívül is még külön örö
met is jelent nekünk, hitközségünk
nek. Ebben a tényben látom azt az 
együttműködést, mely nemcsak a 
budai és pesti hitközség, nemcsak a 
budai zsidóság és a magyar zsidó
ság. de hogy úgy fejezzem ki ma
gamat: a budai zsidóság és a zsi
dóság egyeteme között kifejlődik 
és erre a pozícióra igazán arra való 
érték Szántó Jenő, aki nemcsak 
aranyfedezete, ércfedezete ennek a 
hitközségnek, hanem ő az az esz
köz, amely igazán új életet, új erőt 
ad annak a közületnek, amelyben 
dolgozik. Mindannyiunk szívéből 
beszélek, amikor ehhez a pozíciójá
hoz kitartást, erőt, az eddigiekhez 
hasonló kedvet és lelkesedést kívá
nunk ennek az igazi zsidó ember
nek.”

Azt hisszük, hogy ebben az üd
vözlésben halvány nyoma sincs a 
fúzió gondolatának, sőt éppen az 
ellenkezője domborodik ki és így 
legnagyobb sajnálatunkra kényte
lenek vagyunk megállapítani, hogy 
Alapi Béla alaposan tévedett az E-g 
hasábjain, amikor azt állította, 
hogy de igenis már 1934 előtt is be
szélt egyszer fúzióról, mint leghőbb 
vágyáról.

Annál kevésbbé aposztrofálhatta 
ezzel kapcsolatban Szántó Jenőt, 
mert amikor az 1931. dee. 7-én tar
tott választmányi ülésen Schwarez 
József képviselőtestületi tag a lágy
mányosi templom fölépítését sür
gette és szóba hozta, hogy a késle
kedés egyes lágymányosiakban elé
gedetlenséget és a luzió gondolatá
val való megbarátkozást kelti föl. 
Szántó Jenő alelnök a következőket 
válaszolta a gyorsírói feljegyzés 

alapján készült jegyzőkönyv sze
rint: „Az elöljáróság ezidőszerint a 
telek megszerzésén dolgozik, a ke
lenföldieknek sikerült is már telket 
szerezniük és kilátás van arra, hogy 
a legrövidebb idő alatt a központi 
telek kérdése is dűlőre jut. Azon
ban, ha a telek meg is lesz, kölcsön 
nélkül az építkezéshez hozzányúlni 
nem lehet. Kölcsönre pedig ezidő
szerint semmi kilátás nincs. A hit
községnek nemcsak templomépítési 
programmja vau, hanem iskölaépí- 
tési programmja sincs befejezve. 
Feltétlenül kell egy iskola leányok 
számára, melyet még sokkal ége
tőbb kérdésnek tart. Ami pedig a 
választmányi tag úr által felvetett 
unifikációs kérdéssel kapcsolatos, a 
budai izr. hitközség 800 éves múltja, 
tradíciója, ethikája oly magasan áll 
hogy akkor sem fog csatlakozni a 
pesti hitközséghez, ha a poklok ka
puját fogják is döngetni.”

A kőbányai hitközség 
cáfolata

Budapest. 1936. december 20. 
618/1936.
Nagyságos

Kecskeméti Vilmos úrnak,
a ..Zsidó Elet” főszerkesztőjének,

Budapest.
Mélyen tisztelt Főszerkesztő Ür!
Az „Egyenlőség” hetilap 1936. évi 

december hó 3-iki 49. szántában „A 
Kőbányai Izr. Hitközség súlyos -afférja” 
című cikk jelent meg. amelyre vála
szunk a következő:

1. Valótlan az, hogy Frischmann 
Imre az elöljárósági üléseken többször 
szóvá tette volna, hogy pontosabb ügy
kezelést kér és hogy a jótékonysági 
ügyek erősebb ellenőrzését óhajtja, vagy 
hogy adatszerűén szólalt fel ezen kér
désekben.

Ellenben való az. hogy Frischmann 
Imre az elöljárósági -üléseken ez ügyek
ben sohasem szólalt fel.

2. Valótlan az, hogy az ítélet hit
községünk elöljáróságának erkölcsi el
ítélését tartalmazta volna.

Ellenben való az, hogy a bíróság 
Frischmann Imre panaszát -érdemben el 
nem bírálta és -a választmány -határoza
tát — az ügy alapjául szolgáló okok 
érdemi elbírálása nélkül — alaki okok
ból semmisítette meg.

fisztelettel felkérjük i. t. Főszer
kesztő Urat, hogy fenti sorainkat a 
„Zsidó Illet" legközelebbi számában kö
zölni szíveskedjék.

Köszönetiin'k és nagyrabecsülésünk 
kifejezése mellett, maradunk

megkülönböztetett tisztelettel: 
Kőbányai Izr. Hitközség 

László Gyula
elnök
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A hódmezővásárhelyi hitközség tiltakozik 
a tekintélyrombolás ellen

Mi történik sióagárdi Zöld Márton lemondása kőiül._
Zöld tábornok nyilatkozata

Az „Egyenlőség” december 17-iki 
számában „A felekezet belső bé
kéje” című cikkében mesteri ravasz
kodással igyekszik fedezni a Zöld 
tábornok ellen intézet felháborító 
támadástól való visszavonulást A 
cikk három szálat fon össze: elő
ször arról beszél, hogy az E—g moz
galmat indított a felekezet belső 
békéjének helyreállítására, továbbá 
hogy ez az akciója széles körökben 
keltett általános megelégedést és 
hogy „az Egyenlőség cikkének ha
tása alatt a hódmezővásárhelyi hit
községi elnök körlevelet bocsátott 
ki az összes hitközségekhez, mely
ben ugyancsak rámutat arra, hogy 
a mai időkben nem szabad szemé
lyeskedésnek és lazításnak folyni 
felekezetűnkben.” Hát ugye, nyá
jas és jóhiszemű olvasó, ebből csak 
azt érthetted, hogy a hódmezővá
sárhelyi hitközségi elnök és" az 
E—g e kérdésről teljesen egyfor
mán gondolkodnak és hogy — le
hetne is máskép? — éppen ezért 
egymás előtt egyforma tisztelettel 
lengetik is meg kalapjukat.

Ó, nyájas olvasó, e tekintetben 
tévedés áldozatául szemelt ki vég
zeted. A cikkben összefont három 
szál közül ennek az első megtévesz
tésnek nyomán el fogsz' jutni a 
kérdésekhez. Ki is irta és közölte 
azokat a cikkeket a zsidó tudomá
nyosság egyik dísze és büszkesége, 
Heller Bernát professzor ellen, me
lyek miatt ez rágalmazási pert volt 
kénytelen indítani? Nem az „Egyen
lőség”? És ki írta és közölte azt a 
bizonyos nyílt levelet Zöld Márton 
tábornokhoz, mely olyan szörnyen 
elkeserítette a hódmezővásárhelyi 
hitközség elnökét és közgyűlését s 
velük együtt minden jóérzésű ma
gyar zsidót?:Vem az „Egyenlőség”? 
De azért ő pirulás nélkül beszél a 
személyeskedésről, „amelyet bizo
nyos oldalról olyan nagy előszere
tettel kultiválnak.”

A cikk második szála a pest 
budai harc felé vezet. Szerinte „a 
béke útja Pest és Buda között adva 
van”, csak „a budaiaknak meg kell 
ragadniok Pest kinyújtott kezét”. 
Hát hisz éppen ez történt! Buda va
lóban megragadta Pest kinyújtott 
kezét és nem engedte, hogy az le
törje autonómiáját és elvegye adó

jövedelmeinek jelentékeny részét. 
Mert Pest kinyújtott kezében nem 
béke volt, hanem erőszak.

Ezzel a második szállal azután 
nagyon merészen és az igazságtól 
abszolúte nem feszélyezetten fonja 
egybe az „E—g” cikke a harmadik 
szálat, a sióagárdi Zöld tábornok 
lemondását, meg a hódmezővásár
helyi körlevelet. Mindenekelőtt 
konstatálja, még pedig — oh, oh! — 
sajnálattal konstatálja, hogy a hód
mezővásárhelyi hitközség elnöke 
milyen helytelenül volt informálva 
a pest-budai háborúságról, mert 
nem tudja, hogy „milyen lelkiisme
retlenül vitték bele sióagárdi Zöld 
Márton tábornokot, a magyar zsi
dóság kitűnőségét ebbe a küzde
lembe. Ezt a kiváló és annyi dicső
séget szerzett férfiút belerángatták 
a pest-budai afférbe”. Hát ki, mi
kor, mivel és hogyan vitte vagy 
rángatta bele Zöld Mártont Pest és 
Buda harcába? Éppen őt lehet rán
gatni”? És honnan veszi az „E—g” a 
vakmerőséget azt állítani, hogy 
„maga a tábornok úr is sajnálja, 
hogy őt ilyen ellentétbe állították 
hitközségével? Hát nem volt még 
elég a sértegetésekből és a tekin-

A hódmezővásárhelyi körlevél
Mélyen tisztelt Elnökség!
Hitközségünk folyó évi decem

ber hó 6-án tartott közgyűlésében 
Elnökünk fájdalom érzésével mu
tatott rá a mai zsidó közállapo
tokra, vázolta a magyar zsidóság 
szinte reménytelennek látszó sorsát, 
a gyülölséget, melynek légkörében 
élünk, az üldözést, melyet szünet 
nélkül folytatnak ellenünk, a pusz
tításokat, amelyeket a gazdasági 
életben ellenségeink rendszeresíteni 
akarnak, a terveket, melyeket a 
gyűlölet, a gonoszság, a rosszhisze
műség és a hazugság agyai ki s 
már kezdi pontokba foglalni is — 
és mi mindezek tudatában gondta- 

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

A budapesti orth. hitközség rabbiságának felügyelete alatt készülnek.
Gyártja • FELES ISTV4NNÉ Budapest, VII,, Rottenbiller.utca 3.

tély rombolásból? Hogy meri azt ál
lítani, hogy Zöld Mártont bárki is 
a maga céljaira használja fel? Nem 
csoda, hogy most ezt a vakmerősé
get már csak azzal tudja megtol
dani. hogy amikor egy-két lapszám
mal előbb még hozzá mert nyúlni 
a Zöld Márton általánosai- nagyra- 
beesült alakjához, hogy az ót övező 
köztisztelet megtépázza, most már ő 
beszél arról, hogy Zöld tábornok 
„becsületét, tisztességét az egész fe
lekezet saját kincsének vallja”, és 
hogy „a mi oldalunkon nem bán
totta őt senki”. Mi mindent ráfog 
nak erre a szerény, mindig mér
téktartó „E—g”-re! Hogy is mondta 
csak az „E—g” nov. 18-iki hírhedt 
texaszi hangú és szellemű cikké 
ben? Valahogy így: „... hazudnak 
rendületlenül”!

Egyébként, hogy a hódmezővá
sárhelyi hitközség körlevelét, annak 
értelmét és intencióját hogyan for
gatta ki valójából és hogyan állí
totta be saját maga mellett szóló 
tanuságtételnek az „E—g” s ho
gyan próbálta meg a róla szóló le
sújtó Ítéletet elsüllyeszteni, hogyan 
igyekezett az elcsattant rendreuta
sítást az elismerés tapsává átminő
síteni, — továbbá hogy az egész 
felekezet láthassa, milyen is az or
szág közvéleménye az u. n. „hivata
los” sajtóról, — ideiktatjuk a hód
mezővásárhelyi hitközség közgyű
lésének körlevél alakjában szétkül
dött határozatát teljes egészében: 

lanul civódunk egymással s ölbe 
tett kezekkel tétlenül nézzük azokat 
a pusztításokat amelyeket a magyar 
zsidók beléletükben úgy országos
— mint helyi viszonylatokban ön
maguk között folytatnak.

Fájdalmas látni és olvasni azo
kat a röpiratokat, amelyeket Buda 
és Pest az unifikációs mozgalom
ban egymás ellen kifejtenek.

Mi nem kívánunk az ügy érdemi 
részébe beleavatkozni. Mi nem va
gyunk sem Buda, sem Pest párt
ján, mindegyiknek megvannak 
tisztelet parancsoló indokaik, állás
pontjaik igazságának bizonyítására
— de tiltakoznunk kell a gyűlölet és
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rosszindulat sugalmazta eszközök 
ellen .melyeket e harcban igénybe 
vesznek!

Nagy érdemeket szerzett, hit
községi munkásságban önzetlenül 
működő zsidó férfiak nem érdemlik 
meg azt a meghureolást, azt a kva- 
lifikálhatatlan és gyülöletszülte 
eszközökben nem válogató közéleti 
tisztességüket megtaposó eljárást, 
lebecsmérlést, amit egymás ellen 
végeznek! És teszik ezt a mai szo
morúan végzetes időkben!

Nem hagyható továbbá megjegy
zés nélkül a „hivatalos” sajtónak 
azon eléggé el nem ítélhető eljárása 
sem, hogy egy oly közleménynek ad 
hasábjain helyet, amelyet nem a 
nyilvánoságra hozni, hanem a tűzbe 
dobni kellett volna! Gondolunk az 
„Egyenlőség” november 5-i számá
ban a sióagárdi Zöld Márton tá
bornok úr ellen nyílt levél formá
jában megjelent u. n. „leleplezési” 
cikkre. Mi a Tábornok urat jól is
merjük és tudjuk róla, hogy a ma
gyar zsidóság dísze, büszkesége, a 
magyar zsidó katona példányképe, 
a világháborúban gyönyörűen de
korált vitéz, hazájának és királyá
nak kitüntetett egyenesjellemű, ma
gasrangú tisztje, a magyar zsidó
ság egyik veterán harcosa , a há
borúban vésszel-viharral dacoló, a 
mai időkben a zsidóságért harcolót 
derék katonája. Bármilyen, különö
sen apai szívből táplálkozó emberi 
gyöngesége — ha volt — el kellett 
volna nézni, mert ilyen megtapo- 
sása a közéleti tisztességnek többet 
árt az általános zsidó érdekeknek, 
mint bármely plakátból ellenünk 
kilőtt „nyillövegek”.

Ezek a közállapotok mélységes 
fájdalommal töltik el lelkünket és 
hitközségünk közgyűlésének hatá
rozatából Elnökünknek ezen meg
állapításait és szemléleteit megkül
deni határozta valamennyi kong
resszusi hitközségnek azon célból, 
hogy írjunk fel a Magyarországi 
Izraeliták Országos Irodája tiszte
letreméltó Elnökének s kérjük őt 
arra, hogy bölcsességével térítse a 
megértés útjára a tévelygőket, le
gyen végre békesség közöttünk, 
szűnjék meg az egymás ellen szí
tott határt nem ismerő gyűlölet és 
költözzék helyébe a prófétai ihlet
től átitatott, Isten szeretete által 
megcsókolt testvéri érzület!

Legyen végre közöttünk egyet
értés, megértés és összetartás, fog
junk össze Isten nevében az ellen
ségeink által szított gyűlölet meg
szüntetésére, teremtsünk békét előbb 
magunk között — úgy országos, 

mint helyi viszonylatokban — hogy 
érdemesek legyünk minden ember
társunk megbecsülésére!

Szent vallásunk védelmében és 
áhítatában költözzék békesség, üdv 
és boldogság a magyar zsidóságra 
s megtépázott, velünk együtt sokat 
szenvedő szegény Magyar Ha
zánkra!

Mély tisztelettel kérjük, hogy 
fenti átiratunkat hasonló szellemű 
pártolással az Országos Irodának 
megküldeni szíveskedjenek.

Hittestvéri üdvözlettel vagyunk 
a hitközség közgyűlése nevében:

Hódmezővásárhely, 1936. dec. hó.
STEINER FERENC hitk. elnök

Zöld tábornok válasza az „Egyenlőségének
Sióagárdi Zöld Márton nyug, 

tábornok úr az alábbi sorok közlé
sére kérte fel a „Zsidó Élet” szer
kesztőségét:

Igen tisztelt Főszerkesztő Ur!
Az „Egyenlőség” 1936 dec. 17-iki 

számában „A felekezet belső békéje" 
c. cikkében a hódmezővásárhelyi 
izr. hitközség ismeretes körlevele 
kapcsán ismét foglalkozik szemé
lyemmel és a VIII. kér. templom
körzet elnökségéről történt lemon
dásom kisérő körülményeivel.

Az „Egyenlőség” helytnemálló 
kijelentéseivel szemben indíttatva 
érzem magam annak megállapítá
sára. hogy engem sem lelkiismere
tesen, sem lelkiismeretlenül senki 
nem „vitt bele” a. pest-budai hábo
rúságba. Engem nem is lehet „be
vinni” vagy „berángatni” semmi
féle „afférbe”. Nem is befolyásolt 
senki annak a bizonyos cikknek 
megírására. Én magam kértem meg 
a „Zsidó Élet” igen tisztelt Főszer
kesztőjét, hogy legyen szives helyet 
adni lapjában a templomkörzet el
nökségéről történt lemondásom in
dokolásának.

Nem felel meg a tényeknek az 
az állítás sem, hogy engem „ellen
tétbe állítottak” a pesti hitközség
gel és hogy bárki előtt is úgy nyi
latkoztam volna, miszerint már 
sajnálom, hogy így történt. Légből 
kapott állítás ez, valamint az is, 
hogy bármilyen formában beavat
koztam volna a pesti és budai hit
községek közötti küzdelembe. Hon
nan veszik ezt a képtelenséget? Hi
szen majd egy éve nem is érintkez
tem a budai hitközség autonómia 
párti . többségében helyet foglaló 
egyetlen barátommal sem!

Ezek után én is azt mondom, 
hogy akik gyűlöletet, személyeske
dést és testvérharcot idéznek elő

Ehhez a levélhez nem kell kom
mentár ...

Még csak két idézetet szedünk ki 
az „E—g” nevezetes cikkéből: „Mi 
bízunk benne, hogy ez a hódmező
vásárhelyi körlevél is hozzá fog 
járulni ahhoz, hogy végre elnémul
jon a gyűlölet sajtója”, — és „le
gyen elég a békebontásból és akik 
a gyűlöletet, a személyeskedést és a 
testvérharcot hirdetik, azok távoz
zanak el végre a közszereplés szín
padáról”.

Látja, kedves „E—g”: ezt már 
rég megtehette volna! De jobb ké
sőn, mint soha...

azzal, hogy ilyen valótlan állítások
kal (seker bilbl) igyekeznek a fele
kezet et megtéveszteni: azok „távoz
zanak el a közszereplés színpadá
ról”, mert már elég volt a szem
fényvesztésből!

Budapesten, 1936. dec. 21.
sióagárdi Zöld Márton.

Miért 20 pengő?!...
— Panaszos levél —

Tisztelt Szerkesztő Úr!
A pesti hitközség az Orsz. Izr. Pat- 

ronázs-egyesülettel karöltve szociális 
tanfolyamot nyitott, melynek célja az 
lenne, hogy bevezesse hallgatóit a szo
ciális segítömunka alapismereteibe, gya
korlati alkalmazásába és 'hogy megmu
tassa nagy vonalakban az e téren fel
merülő problémákat 'és azok megoldásá
nak praktikus módszereit.

Nagyon helyénvalónak tartom a tan
folyam megrendezésének gondolatát és 
talán nem tévedek, ha a Patronázs irá
nyításában az utóbbi esztendőben érvé
nyesüléshez jutott úi szellem megnyil
vánulásának tartom. Csak az a hiba, 
hogy a rendezők kissé elvétették a ház
számot. Ez a tanfolyam t. i. természet
szerűen főkép a szegényebb sorsú em
bereket érdekli, akiknek azonban alig 
van pénzük, hogy a tanfolyam hallga
tásáért megállapított 20 pengőt megfi
zessék.

Kérem a Patronázs érdemes veze
tőségét: legyen kegyes érintkezésbe 
lépni a hitközség vezetőségével, hátha 
a pest-budai kortesköltségckböl lehetne 
egy jelentéktelen összegecSkét lekaparni 
a szegények 20 pengős részvételi dijai- 
MR'k pótlására?! Vagy nem?!...

Egy 20 pengő nélküli.
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Miről beszélt
miről nem beszélt
1. A termetes

— Beszélgeté
Személyek 

részvénytársasági igazgató.
— Nem jó ma ez a fekete, úgy-e 

direktor úr? Az utolsó Goldmark- 
termi lakoma feketéje bizonyára 
jobb volt. Remélem, Ön is azok 
közé tartozik, akiket a „Legyező” 
a bankettről írva ilyeténformán 
legyezget körül: „A zsúfolásig 
megtelt Goldmark-teremben össze
gyűlt a fővárosi zsidóság minden 
számottevő tényezője.” És Ön bi
zonyára nem is fogja kérdezni, 
hogy valóban csak ennyien és 
csak azok volnának a fővárosi 
zsidóság számottevő tényezői, akik 
ott egybegyűltek. Több nincs, 
vagy a többi egyszerűen quantité 
negligeable?

— Nézze, tanár úr. nem az a 
fontos, hogy kik voltak és kik 
nem voltak ott. A díszvacsora je
lentőségét az a hatalmas beszéd 
adta meg. amelyet Steril Samu 
tartott és amelyben bejelentette, 
hogy uj akcióra és új harcra ké
szül. Hiszen olvasta?! Tudja ugye, 
miről van szó?

- Hogyne! Az új akció: A Pro 
Palesztina helyébe egy élj egye
sület létesítésé „a Szentföld támo
gatására”. az új harc pedig: harc 
a cionisták ellen, harc „a hívat
lan prókátorok”, „az egyéni érde-

a ioytulan és igazságtalan 
törekvések” szószólói és képviselői 
ellen, szóval harc mindazok ellen, 
akik nem hajlandók körülülni a 
Goldmark-termi lakomának terí
tett asztalait, ellenben önálló vé
leményt mernek vallani azokban 
a kérdésekben, amelyek a pesti 
zsidóságot, vagy a felekezet or
szágos vonatkozású ügyeit ille
tik. Hat bizony érdekes volt, hogy 
miket mondott az elnök úr, de 
tálán még érdekesebb, hogy mik
ről nem tartotta szükségesnek nyi
latkozni.

No, kiváncsi vagyok, mi ki
fogásai vannak.

- Nemcsak kifogásaim vannak. 
Magam is azok közé tartozom, 
akik nem riadnak olyan könnyen 
vissza egy kis küzdelemtől, ha az 
elkerülhetetlen. De azt a harci 
kedvet, azt az offenzív szellemet, 
amely az elnök úr beszédét átl'ű- 
tötte, csak csodálni lehet. Annál 
inkább, mert immár öt éve foly-

s

2. A
tatja ezt

Stern Samu ?
fakóképii állástalan tanár
a harcot. A harcot a

maga autokratikus érdekeiért, a 
harcot mindenki oll-m. aki nem 
akarja magát feltétlenül aláren
delni az ő parancsuralmi törekvé
seinek, a harcot a zsidóság min
den olyan pozíciójának megszer
zéséért, amely a felekezeti köz
életben anyagi és erkölcsi hatal
mat jelent, a harcot mindennek a 
saját kezébe való összpontosítá
sáért és főkép a harcot azért, hogy 
a közvéleménytől és a felügyeletet 
gyakorló kormányhatalomtól tá
voltarthasson az övével ellenkező 
minden felfogást, elgondolást és 
kritikát. És annál csodálatosabb 
ez,a töretlen támadó szellem, mert 
az ötéves harc alatt valójában 
egyik kudarc a másik után érte. 
Itt van pl. a pest-budai unifikáció 
kérdése, amely az elmúlt időszak
nak leginkább előtérbe került 
küzdelme volt. Valahányszor Bu
dán választásra vagy döntő sza
vazásra került a sor, akár a hit
község. akár a chevra körében és 
valahányszor a Buda önrendel
kezését védő autonómista párt el
len felvonultak az ő törekvéseit 
szolgáló unifikációsok, a porondot 
mindig csúfos vereséggel kellett 
elhagyniok. Vagy ott van pl. az 
élj statútumok kérdése. Két éve 
hirdeti és hirdetteti, hogy Budát, 
ha máskép nem, az új statútu
mokkal „térdre kényszerítteti” és 
hogy ez a térdrekényszerítés már 
nagyon közel van. már holnap
után. már holnap, már órák 
múlva esedékes — De hogy ez a 
„holnap” immár két év óta állan
dóan kitolódik, ez az ő harci ked
vét. offenzív szellemét és kitar
tását egyáltalában nem képes le
törni. Sőt! Legújabb ha^ riadója 
azt árulja el, hogy a hadműveleti 
területet még ki is szélesíti. Most 
már nem elégszik meg az ő fele- 
kezetpolitikai elgondolásaival 

NEUWIRTH TESTVÉREK 
órás és ékszerészek

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

szembeforduló demokratikus és in
tellektuális tényezők elleni harc
cal, már a Buda elleni küzdelem 
sem elégíti ki, most már offen- 
ziváját az ország határain is túl 
akarja vinni és a hazai „Pro Pa
lesztina” meg a cionisták ellen 
vállalt küzdelemtől az sem riaszt
ja vissza, hogy végelemzésben 
mindkettőt a Palesztina-mandá- 
tummal felruházott legnagyobb 
világhatalomnak, Angliának nép
szövetségi lég és nemzetközileg jó
váhagyott protektorátusa fedezi. 
Ö ezt sem bánja. A Pro Palesz- 
tina-mozgalmat is ö akarja irá
nyítani, illetőleg helyesebben: az 
e címen befolyt pénzek felett is ő 
akar rendelkezni.

— Hát nincs igaza, ha azt han
goztatja, hogy ezekkel a pénzek
kel elsősorban a magyar zsidó 
fiúk érdekeit kell szolgálni? _

— De miért kell ezért egy új, 
egy kontra-Propalesztina-egyesü- 
letet alkotni? Hiszen különben is 
itt van a hazai orthodoxia régi 
bevált, kitűnő akciója. Az nagyon 
rendben van, hogy az itt elhelyez
kedni nem tudó zsidó ifjak ki
vándorlását akarja elősegíteni! De 
nem elég ám ezeket vonatra ül
tetni! Kell egy olyan hely is, ahol 
őket befogadják, ahol el is he
lyezkedhetnek, munkát és megél
hetést is találnak. És ez talán a 
fontosabb, a nehezebb. Ezt még ö 
sem tudja egyedül megcsinálni, 
mert ezt csak a világ összes zsidó 
erőinek összefogása teheti meg, 
ennek az összefogásnak az itteni 
szerve pedig a Pro Palesztina- 
szervezet. Miért kell hát e cél 
szolgálatában az itthoni erőket 
megosztani? Különben is, hiszen 
azt hallottuk, hogy még a pesti 
hitközségi választások előtt meg
egyezést teremtett a Pro Palesz
tinával, sőt a cionistákkal is, 
miért fordul hát most ellenük? 
Vagy ő talán úgy változtatta meg 
a régi latin mondást, hogy si vis 
belliim, pora pacem? Előbb békét 
köt, hogy aztán annál energiku
sakban vegye fel a harcot elle
nük? Lehet, hogy ez nem is rossz 
taktika. Előbb békés állapotban 
kitudni az ellenfél gyengéit, az-

Briliáns ékszerek, 
ezüst disztátgyak, 
gyertyatartók, men- 
órák és tórafelsze- 
reléwek nagy válasz- 
tékban •
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tán a nem harcra, hanem a bé
kére készült ellenfelet hirtelen 
megtámadni. Mintha ezt igazolnák 
az időközi események is!

— Honnan veszi ezt'? Nem gon
dolja. hogy ez egy kicsit merész 
állítás?!

— Hát nem ez történt Kőbányá
val. a Pro Palesztina-szervezettel, 
a cionistákkal? ígéretes megegye
zéssel leszerelte őket, aztán az ígé
ret ígéret maradt, a megegyezés
ből pedig ime harc lett.

— Ön túlságosan nagy jelentő
séget tulajdonít, tanár úr, egy 
A’ö>i’acsoraí felszólalásnak. Nem 
olyan súlyos dolgok ezek, mint 
maga hiszi.

— Úgy gondolja? Hát ki mondta 
ezeket? Nem a pesti hitközség, a 
VI. községkerület és az Országos 
Iroda egyszemélyű közös elnöke? 
Ö „célzatos jelszavakat" vet az 
ellenzék szemére, de önmagáról 
ezt mondja: „Mi haladunk ki
tűzött céljaink felé, amely nem 
más, mint az egyik oldalon vi
gyázni arra, ami megvan (pl. a 
zsidó polgái iskolák, a Budával 
fennállott békés állapot, stb. — 
jól vigyáztak rájuk!), fejleszteni 
a vallási életet (a rituális életmód 
drágább lett, mint volt!), nevelni 
a zsidó önérzetet (megalázó gőg
gel és ridegséggel, amellyel a fe
lekezeti sajtónak zsidó közpénzen 
leket kezelik?), küzdeni és har
colni a zsidó létért, a zsidó kenyér
ért (öreg, kiszolgált hitoktatók 
szűkös nyugdíjának jogtalan meg
csonkításával? És talán megtud
hatnék már végre, hány állásta
lan zsidó diplomást juttattak ál
láshoz?), küzdeni és harcolni az 
antiszemitizmus ellen” (olyan fe
lekezeti sajtónak zsidó közpénzen 
való feltáplálásával, amely sajtó 
a legszerencsétlenebb balfogásai
val, pl. a Wolff Károly elleni, 
valamint a zsidó olimpikonokról 
írott cikkeivel, stb. stb. nem hogy 
enyhítené, hanem fokozza az an
tiszemitizmust?) Az nem vethet a 
komoly ellenzék szemére eélza- 
tos jelszavakat, aki a maga pro- 
grammját és érdemeit a tények 
cáfolatával szemben ilyen „cél
zatos jelszavakkal” állítja be.

— Lehet, hogy a sajtó nem 
hozta híven a beszédet!

— De az csak nincs meghami
sítva, amiről a sajtó semmit sem 
hoz.' Mert az a sajtó, amely pe
dig Stern Samunak egyetlenegy 
elhangzott szavát sem ejti el, egy 
szóval sem említi, hogy a fent 

vázolt hitközségi elnök célkitűzé
sek között ott szerepelne a ma
gyar zsidó kultúra, a magyar 
zsidó tudomány, a magyar zsidó 
művészet és azok művelőinek meg
felelő támogatása, az állástalan 
magyar zsidó ifjúság átképzésének 
s átrétegződésének lehetővé tételét 
szolgáló tanfolyamok és iskolák 
létesítése, a kórházi kezelés ol
csóbbá és hozzáférhetőbbé tétele, 
a felekezeti szociálpolitika moder
nizálása és a protekció irányítása 
alól való felszabadítása, stb. stb. 
Avagy talán ezek is csak „eélza- 
tos jelszavak”? Mert a nagysza
bású, vagy amint ön mondta: 
„hatalmas” elnöki beszédben ezek
ről egy szó sem esett! No és az
tán nem esett szó azokról a dol
gokról sem, amelyek az utóbbi 
időben a zsidó közélet szenzációi 
voltak és amelyekre joggal várt 
ettől a beszédtől a közvélemény 
felvilágosításokat, annál inkább, 
mert a szenzációk előidézésében a 
Goldmark-termi sziinpozion ve
zérszónokának nem is csekély 
része volt.

— Mikre gondol?
— Hát nem nehéz eltalálni! 

Mindenki várt, de nem kapott 
magyarázatot tőle pl. arra, miért 
kérte a neológ zsidóság feje a 
kormánytól a magyar zsidóság 
autón óm iája n ak fel filggesztését 2 
Azután mindenki várt de nem 
kapott magyarázatot arra, miért 
lehetett az új képviselőtestületi 
választásokat megtartani Pesten 
és számos más hitközségben, csak 
éppen közvetlenül a budai válasz
tások előtt lett ez aggodalmassá, 
mivelhogy a hitközségek belső 
szervezetét állítólag jelentősen 
megváltoztató új statútumok jó
váhagyása küszöbön állott, holott 
az elmúlt három hónap megmu
tatta. hogy csak annyira volt kü
szöbön, mint két év előtt, vagy 
mint a pesti hitközség választásai 
idején. Azután magyarázatot és 
felvilágosítást várt mindenki, de 
nem kapott arra is. miben is ál
lanak azok az állítólagos jelentős 
szervezeti változtatások, amelye
ket az új statútumok rejtenek ma
gukban, mert ezekről eleddig 
senki sem tud?! De kiváncsi lett 
volna a közvélemény arra is, hogy 
ha a budai választások kormán y- 
hatósági elhalasztását a pesti hit 
község és az Országos Iroda kö
zösen kérték és ezt a körülményt 
a kormányrendelet is kihangsú
lyozta, miért hallgatták ki a ren

deletnek ezt a passzusát, amikor 
a kormányrendeletet lapjaikban 
publikáltatták? Végül kiváncsi 
lett volna a közvélemény pl. arra 
is, hogy amikor a pesti választás 
ellen petíciót nyújtottak be, miért 
nem engedték meg a peticionáló- 
nak a bizonyítást, ha olyan na
gyon rendben volt ez a választás? 
Vagy: visszhangzik az ország a 
választójogi reform kérdésétől, 
miért nem nyilatkozott az elnök 
arról, mik a szándékai és tervei 
az egész földkerekség legrabszol- 
gaibb választási rendszerének: a 
pesti hitközségi választói jognak 
reformját illetőleg?!

— Azt hiszi tanár úr, mindenki 
olyan kíváncsi, mint maga?

— Tudja mit? Én sem vagyok 
kíváncsi! Mindenki nagyon jól 
tudja, mit mondott volna az el
nök úr ezekről és azt is, hogy 
miért nem mondta el. De azért 
kettőt még kérdezek, anélkül, 
hogy feleletet várnék: Mikor un
ják már meg a Síp-utcában a ku
darcoknak ezt a szakadatlan lán
colatát? És mikor veszik már 
észre, hogy a felügyeletet gya
korló kormányhatalomnak sincs 
ínyére az az oktroy, amellyel a 
Síp-utca a maga kénye-kedve sze
rint akarja a magyar zsidóság 
felekezeti közéletét berendezni?

SPECTATOR

Téli lámpafény
Nem lángol már az égi szőnyeg, 
S az árnyak végtelenbe nőnek 
A hóban szunnyadó falun... 
Meséket sző petróleum.

Ha lángja rossz is, gyenge, sárga, 
Oly bűvös fényt vetít szobánkra, 
S ha együtt él a kis család. 
Hadd rázza szél a ház falát!

A kőolaj a szikla vére, 
Kegyetlen harcok dúltak érte.
S ádáz tusában született 
A fény, mely körülölel get.

Sötét az éj. soká lesz reggel... 
Hadd társalogjak szellemekkel! 
Sötétséget, sívár közönyt 
Legyőz a jóbarát: a Könyv!

A hű barátom társasága 
Elringatott egy szebb világba, 
Hol nincsen bánat, nincsen gond. 
Csak dal, remény, virágos lomb.

E. Lázár Franciska
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HÍREK
1937 január 1, péntek — Tévész 18 

(szombat bejöv.: 4.04), — jan. 2, szombat 
Tévész 19 (hetiszakasz : Sömajsz. haftóra : 
Hábóim jásrés, Jezs. 27 f. 6-13, 28 1. 1-13, 
29 fej. 22-23, Borchi náfsi, szombat ki
men. : 4.49), — jan. 3, vasárnap — Tévész 
20, — jan 4, hétfő — Tévész 21, jan. 5, 
kedd — Tévész 22, — jan. 6. szerda — 
Tévész 23 (Tökufo) — jan 7, csütörtök — 
Tévész 24. — jan. 8, péntek — Tévész 25 
(szombat bejöv.: 4.11), — jan 9, szombat 
— Tévész 26 (hetiszakasz : Voéroh, haf
tóra: Kaj ómár Adó-em, Ezk 28. f. 25. v. 
29 f. 21. Ujholdhirdetés, Borchi náfsi, 
szómat kimen.: 4.56), — jan. 10, vasár
nap — Tévész 27. — jan. 11, hétfő — 
Tévész 28, — jan. 12, kedd — Tévész 29 
(Erev ros-chodes, jóm kippur koton), — 
jan. 13, szerda — Svát 1 (Ros-chodes). — 
jan 14, csütörtök — Svát 2, jan. 15, pén
tek — Svát 3 (szombat bejöv.: 4 2C).

— Olvasóinkat tisztelettel kérjük, 
hogy az esedékessé vált előfizetési di
jakat szíveskedjenek mielőbb eljuttatni 
a „Zsidó Élet" kiadóhivatalához (Bu
dapest, Vili., Mátyás-tér 17.), hogy a 
lap küldésében fennakadás ne történ
jék.

— A pesti hitközség közgyűlése. A 
Pesti Hitközség január 10-ién, vasárnap 
délelőtt 'áll órákor tartja évi közgyű
lését a hitközség dísztermében.

— A kőbányai izr. hitközség jan. 3-án 
vasárnap délelőtt fél 11 órakor a hit
község (X.. Cserkész-utca 7—9.) tanács
termében rendkívüli közgyűlést tart.

Feleky Géza halála. Fiatalon, 46 
éves korában kidőlt a sorból dr. Fe
leky Géza, akiben nemcsak a régi nagy 
hagyományokon épült liberalizmus és a 
legnemesebben felfogott publicisztika, ha
nem a magyar zsidóság is pótolhatat
lan értékét vesztette el. A magyar zsi
dóság legsúlyosabb napjaiban a toll ra
gyogó ékesszólásával és megfélemlíthe- 
tetlen igazmondásával vívta ki még el
lenieleinek is tiszteletét. Nevét és em
lékét nem temeti el a rákoskeresztúri 
zsidó temető sírhantja.

Az IMIT felolvasó ülése. Az IMIT 
dec. 30-án, szerdán este a pesti hitköz
ség dísztermében látogatott felolvasó 
ülést tartott, amelynek műsorán dr. Gutt- 
mann Mihály ,.Idegen hatások a talmudi 
jogra” c. tanulmánya, Ascher Oszkár 
szavalata (Kiss József-versek) és Zsolt 
Béla novellája szerepeltek.

Újonnan Íratott

nagy Tóra
eladó.

Cim : a kiadóhivatalban.

Az „Omike” vasárnap tartotta évi 
sözgyíi esét. Dr. Buday-Goldberger Leó 
elnöki megnyitója után dr. Frfedmann 
Gyula terjesztette elő titkári jelentését. 
Beszéltek még: Stern Samu, dr. Deutsch 
Ernő, dr. Scheiber Lajos, Singer Otetó, 
majd dr. Weiller Ernő társelnök javas
latához képest betöltötték a megürese
dett tisztségeket.

— Kiss József emléke. A budai hit
község Kiss József halálának 15-iik év- 
tordu'óján a budai Vigadó nagytermében 
emlékünnepet rendezett, melyen dr. Ru- 
binyi Mózes igazgató, dr. Győri Pál és 
Nagy György színművész működtek 
közre nagy sikerrel.

— Kulturdélután Mátyásföldön. A má
tyásföldi izr. hitközség dec. 27-én nép
szerű elnökének, Szekeres Jenőnek irá
nyításával sikerült kulturdélutánt ren
dezett. Eisenbcrger Géza gödöllői fő
rabbi bevezetője után Sós Endre kötötte 
le a közfigyelmet „A .harmadik biroda
lom és a zsidóság” c. érdekfeszítő elő
adásával. Közreműködtek még nagy ha
tással Háber Jenő ickántor, a budai hit
község kórusa, Bartos Gyula, _ Pataki 
Edith és Sebestyén József.

Dr. Stein Lipót emléke. A Magyar 
Izr. Kézmű- és Földművelési Egyesület 
hold. dr. Stein Lipót emlékére Hermina- 
úti úi intézeti templomában dec. 15-én 
gyászün.nepélyt tartott, melyen az em
lékbeszédet dr. Haán István rabbi tar
totta. Gondolatokban gazdag beszédében 
a hallgatóság elé vetítette a pozsonyi 
orth. izr. hitközség egykori nagy elnö
kének, a nemeslelkű filantrópnak egyé
niségét. A káriiO'ri funkciót Csillag Li
pót, az intézet énektanára és kántora 
látta el nagy szakavatottsággal.

— Templomkörzeti elnökök beikta
tása. A pesti V. kér. templomkörzet dec. 
13-án iktatta be ünnepélyesen elnöki 
tisztségébe Kémiát Ernő igazgatót, aki 
immár a második cikluson keresztül tölti 
be ezt a tisztséget a körzet zsidóságá
nak osztatlan elismerése mellett. — A 
Vili. kér. templomkörzet új elnöke Szegő 
Sándor gyáros lett, akit a pesti .hitköz
ség szék'házában iktattak be december 
13-án tisztségébe. Az új elnököt a kö
vetkező szombaton a Nagyfuvaros-utcai 
körzeti templomban a tóra elé hívták, 
ahol nagyobb felajánlást tett jótékony 
célokra.

— Fürst György a Chevra védencei
ért. Fürst György chevra-elöliáró, a ne
mes lelkű emberbarát ezidém sem feled
kezett meg a pesti chevra védenceiről. 
Mint múlt évben, a legutóbbi chanukka 
alkalmából is értékes szeretetadomá- 
nyokkal lepte meg a Szeretetház, Ag
gok Háza. Felnőtt Vakok Otthona és a 
Gyógyíthatatlan Betegek Otthona 228 

lakóját, hogy ne érezzék annyira ma- 
gukrahagyatottságukai.

— 48 éve elöljáró. Weisz Mór, a íe- 
rencvárosi zsidóság népszerű vezéregyé
nisége, a Páva-utcai körzeti templom 
szertartási elnöke 48 éve irányítja elöl
járói tisztségében a kerület zsidóságá
nak vallási életét. Mint értesülünk, hit
testvérei méltó módon kívánják meg
ünnepelni ezt a nevezetes évfordulót.

— A pesti hitközség V/b. kér. Ifjú
sági csoportja dec. 20-án Csáky-utca 3. 
sz. a. helyiségében nagytehetségű vezé
rének, Rosner (Miklósnak szíves vendég
látásával ifjúsági teaestélyt rendezett. 
Másnap este a Lipótvárosi Társaskör
ben előadást tartottak. Rosner Miklós 
elnöki megnyitója után Wertheim Antó
nia hegedült, Vas Mimi zongorakisére- 
téve', majd dr. Waldapfel olvasta íel 
„Egy görög^zsidó drámaíró” c. értékes 
tanulmányát.

— A VII. kér. Izr. nöegylet dec. 
14-én délben ünnepélyes keretek között 
nyitotta meg nagy érdeklődő közönség 
jelenlétében a .Bethlen-téri körzeti temp
lom épületében gyermekek részére fenn
tartott s az előző években is áldásosán 
működött napkö'zi otthonát.

A VÁC január 9-iki bálját, melyre az 
előkészületek már nagyban folynak dr. 
Párkány Frigyes elnök, Eppler Sándor 
társelnök, Kiéin Elek ü. v. elnök és Léh- 
ner Károly főpénztáros vezetésével, ez- 
idén is mint a szezon első elit bálját, 
a legfényesebb külsőségek között tart
ják meg a pesti Vigadó összes termei
ben. A nagyszámú rendezögárda dr. 
Nagy László, dr. Dc.nneberg Ervin és 
Dölle László vezetésével már állandó 
permanenciában van a Wcsselényi-utca 
44. számú bálirodában, ahová a meghí
vóigénylések ibenyuj'thatók. Telefon : 
144-085.

Az „Emunah” — A Hit nevű ta
nomé- és dolgozó leányvédelmi akció 
vezetői minden vasárnap délután 4—6 
óráig a pesti izr. hitközség Bethle.n-tér 
2. szám alatti épületében inspekciót tar
tanak és készséggel szolgálnak tanács
csal, segítséggel és felvilágosítással a 
munkaadóknak, munkakeresőknek, szü
lőknek és mindenkinek, ki e fontos szo- 
ciális-karitatív munka iránt érdeklődik. 
Ugyanott töltik az akciói védencei — 
jelenleg több mint százan .— szabad
idejüket, testvéri közösségben, egy szak
képzett gondozónő felügyelete alatt.

Síremlékek
a legolcsóbb árban í

Löwy-nél Budán
II.. Fő-u. 79. Tel 1-515-81. 
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út. 
Atroleybusz indulási állomá- 

sától 2 percnyire.
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— Házasság. Sdhwarcz Ferencz és 
neje Dalma leányát dec. 27-én délben 
vezette oltárhoz a budai Öntöház-utcai 
főtemplomban Jlakobi Tibor.

— Az „Ahávász Réim" (Országos 
Felebaráti Szeretet Egylet) a székes
főváros Szent István-iközkórházában 
chanukka-űnnepélyt rendezett, amelyen 
a kórház lábadozó betegei jelentek meg.
Dr. Farkas József .rabbi-kórházi lelkész 
látta el az ünnepi hitszónoklatot, Abra- 
hámsohn Manó fökántor gyújtotta meg 
az ünnepi mécses lángjait és elhang
zott a kórház falai között a .jMoauz 
zűr” éneke. Reichenberg Jakab alelnök 
szívhezszóló szavai után, Bárdi Jenő 
kórházi beteg köszönte meg lélekemelő 
módon a beteglátogatást és a szétosz
tott szeretetadományokat.

— Orth. kóser fogkrém! Orth. cikke
ket forgalomba hozó kereskedőink fi
gyelmébe ajánljuk „Jubadont fogkrém" 
hirdetésünket. Ez a fogkrém, mely a bu
dapesti orth. hitközség rabbisásának fel
ügyelete alatt készül, a ritualitásra 
súlyt helyező közönségünk által minden 
aggodalom nélkül használható.

— A Kispesti Izr. Nöegylet dec. 6-án, 
nagyszabású, tánccal egybekötöttt tea
délutánt rendezett. Ez ismerkedési dé
lutánul szolgált a jan. 9-én megtartandó 
táncestélyre, mely a jelek szerint nagy
sikerűnek Ígérkezik, s egyike lesz az 
évad legsikeresebb estélyeinek. Jövedel
mét a nöegylet a kispesti zsidó szegé
nyek részére felállított népkonyhája ja
vára fordítja. Népkonyháján naponta 150 
adag meleg ebédet ad ki a Nöegylet a 
kispesti zsidó szegényeknek és a zsidó 
elemi iskola szegénysorsú növendékei
nek. Ezeket a gyermekeket dec. 15-én 
délután uzsonnával vendégelte meg és 
az 50 gyermeket felruházta a Nöegylet. 
Ellátta erős cipővel és meleg ruhane
művel. elviselhetőbbé tette részükre a 
kegyetlen tél ridegségét. Az özv. Haász 
Miksáné elnökaszony irányítása mellett 
működő vezetőség feladata magaslatán 
áll és egész Kispest ‘zsidóságát egybe
kapcsolva fejti ki áldásos működését a 
nyomor enyhítése érdekében.

— Két zsidóvallású katonatiszt ha
lála. Dec. 4-én temették el nagy részvét 
mellett a rákoskeresztúri izr. temetőben 
dr. Keszler László ny. áll. I. oszt, fö- 
törzsorvost, aki a világháború legszeb
ben díszit-ett orvosa volt. Dr. Keszler 
főtörzsorvos egy hadtest egészségügyi 
főnőké volt s megkapta a hadidiszítmé- 
nyes és kardos Ferencz József rend 
tiszti keresztjét, a csak kombattánsok- 
nak kijáró hadidíszítményes és kardos 
\ askorona-rendet és még számos egyéb 
hadikitűntetést. Temetésén dr. Hevesi 
Ferenc rabbi megkapó búcsúbeszédet 
tartott, az egyházi éneket az operai kar 

kíséretével Lineczky Bernát főkántor 
adta elő, míg a sírnál a bajtársak ne
vében dr. Dobó Rezső főtörzsorvos mél
tatta az elhunyt kiváló érdemeit. Dec. 
17-én temették szintén a rákoskeresz
túri izr. temetőbe bajtársainak igen nagy 
részvéte mellett, teljes katonai dísszel 
Rappaport Józsefet, a méneskarhoz be- 
osztott alezredest. Rappaport alezredes 
46 évig teljesített tényleges szolgálatot, 
ebből 30 évet a földművelésügyi mi
nisztérium lótenyésztési ügyosztályán. 
Fontos ügykört töltött be, úgy, hogy 
amikor letelt teljes szolgálati ideje, még 
10 évig visszatartották ,a tényleges szol
gálatban. 1933-ban helyezték nyugállo
mányba s így .a nyugalom óráit nem 
sokáig élvezhette. Temetésén dr. Hevesi 
Simon vezető főrabbi megható gyász
beszédet mondott, méltatva az elhunyt 
puritán egyéniségét. Az egyházi éne
keket az operai kórus kíséretével Li
neczky Bernát fökántor adta elő, míg a 
sírnál a bajtársak nevében Hámos Gyula 
százados búcsúztatta el a kötelesség
tudó katonát.

— A gyöngyösi Makai Emi! Izr. Ifj. 
önképzőkör dec. 12-én este a statusquo 
hitközség kultúrházában tartotta gazdag 
műsorú chanukkai estélyét. Az előadást 
az ünnepélyes gyertyagyújtás után dr. 
Jakab Jenő rabbinak, az önképzőkör 
vezető tanárának drámai erejű beszéde 
nyitotta meg. A költői emelkedettségű 
beszédet megérdemelt taps és éljenzés 
jutalmazta. Weiner Pál Barát Endre: 
„Stellein” című költeményét. Braun 
György .Patai: ..Menorá”-ját adta elő, 
nagy' hatással, Kohn Lajos kántor ze
néjével és Polgár György zongorakisé- 
retével. Kohn József szavalata és So
mogyi János szép beszéde után Csillag 
Mór sikerült chanukka-dalával fejezte 
be a jól sikerült estét a hitközség 
énekkara.

— Halálozás. Ifj. Kohn Vilmos, a pesti 
izr. hitközség Páva-utcai templomának 
42 éven át volt elöljárója, később tisz
teletbeli örökös elöljárója, a Pesti 
Chevra Kadisa képviselőtestületi tagja 
és bizalmi férfija, a mátyásföldi izr. hit
község, több felekezeti intézmény vá
lasztmányi tagja, dec. 11-én 78-ik élet
évében váratlanul 'elhunyt. Nemesszívű, 
■tisztaéletű, jámbor ember tért meg Iste- 
néhez.Mély vallásos érzelme, önzetlen 
emberszeretete, önfeláldozó jósága és jó
tékonysága az elhunyt nemes alakját fe
ledhetetlenné teszik örökre mindazok 
lelkében, akik ismerték. Hivő lelkének 
rajongásával, személyének finom szere- 
tetreméltóságával. előkelő szerénységé
vel szolgálta egész hosszú életén át a 
zsidóság szent eszméit. A végtiszteessé- 
gen a gyászoló család és az elhunyt 
nagyszámú tisztelői és barátai, valamint 

a hitközség és chevra kadisa elöljáró
sága előtt dr. Farkas József körzeti 
rabbi búcsúztatta kegyeletteljes sza
vakban szentéletű hívét és barátját. A 
pesti izr. hitközség nevében Dr. Zahler 
Emil hitk. elöljáró, a ferencvárosi temp
lomkörzet nevében Herczeg Sándor alöl- 
járó és a mátyásföldi hitközség nevében 
Slrasser Jenő alelnök emlékeztek meg 
szívhez szóló búcsúztatóikban a meg
boldogult kiváló személyiségéről és fe
ledhetetlen érdemeiről. Az elhunytban 
Károly Leó, a pesti chevra kadisa pénz- 
tárfönöke édesatyját, Kohn Mór nyug, 
alezredes testvéröccsét gyászolja.

— Az aszódi tanintézetek zsidó val
lása tanulói december 13-án tartották 
nagysikerű chanukka-ünnepélyüket a 
hitközség kultúrtermében. Dr. Berg Jó
zsef ragyogó beszéde vezette be az ün
nepséget, majd utána Boros Idus fő
városi gyermekmíivésznö szép táncát 
jutalmazta szűnni nem akaró tapsvihar. 
Az aszódi gyermekek az egyes számok
ban valóságos színészi produkciókkal 
lepték meg .a jelenvoltakat. Lakos And
rásnak pompás chanukkai költeményét 
szépen interpretálta egy gimnazista diák. 
A zongorakíséretet Hegedűsné Bárdos 
Irén zongoratanárnő látta el invenciózu- 
san. Az ünnepséget Boros Imre tanító 
rendezte hozzáértéssel. Az ünnepély 
tiszta jövedelmét a szegény tanulók tan
könyveit és tanszereit fedező iskola
alap céljaira fordították.

— A „Mikéfe” chanukkai ünnepélye. 
Fényes keretben folyt le a Mikéfe cha- 
nukkai ünnepélye Hermina-úti új ott
honának templomában, mely egyben sza
badulási ünnepély is volt. A templom 
zsúfolásig megtelt a zsidó társadalom 
kiválóságaival és az egyesület jóaka
róival. A chanukkai gyertyák meggyúj
tása és a „moauz ezur” eléneklése után 
(a kántori funkciót a Gottschall kar
mester által vezényelt hitközségi ének
kar mellett, Abrahámsohn Manó fökán- 
tor művészi tökéletességgel végezte) 
Dr. Hevesi Simon vezető főrabbi maga
san szárnyaló beszédet tartott. Utána 
a külföldön tartózkodó dr. Stein Emil 
elnök helyett Reich Samu m. kir. kor
mányfőtanácsos. az egyesület alelnöke 
búcsúztatta el a most fölszabadult 26 
iparost és kertészt. A fölszabadultak 
közül a kiválóbbak jutalmat kaptak, va
lamennyi oklevelet és emlékül egy-egy 
imakönyvet. A Himnusz eléneklése után 
művészi rész következett, melyen Szeghő 
Júlia. Székely Mihály és Beregi Oszkár 
szerepeltek, utóbbi Steril Samunénak 
egy gyönyörű alkalmi költeményét és a 
közönség óhajára a „Szózat”-ot is el
szavalta. Ezután a vezetőség a két in
tézet 160 növendékét — miután ezek 
megelőzőleg felruházásban részesültek, 
- ünnepi uzsonnával vendégelte meg.
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A Szentföldön új terrorhullám 
fenyegeti a néhány heti viszonyla
gos nyugalmat. Londoni lapjelen
tések szerint a pánarab vezetők új 
terrorakciót készítenek elő Palesz
tinában. Nagyban folyik az arab 
önkéntesek toborzása és a lázadó 
vezetők szerint a felkelés célja az 
angol uralom megszüntetése nem
csak Palesztinában, hanem Trans- 
jordániában is. A rekruták fegy
vert és rendes zsoldot kapnak és az 
új lázadás céljaira állítólag már 
138.000 font áll rendelkezésre. De 
nemcsak a londoni lapok, hanem a 
Palesztinái lapok is új, nagyszabású 
terrorakció előkészítéséről számol
nak be. ügy látszik, hogy az arab 
vezérek anyagi eszközeiket nem
csak bel- és külföldi arab források
ból merítik, hanem támogatásban 
részesülnek bizonyos külföldi ha
talmak részéről is. Megállapítják a 
Palesztinái lapok azt is, hogy azt a 
30.000 fontot, melyet a Palesztina- 
kormány arab mezőgazdáknak bo- 
esájtott mezőgazdasági beszerzési 
célokra rendelkezésükre, szintén 
fegyver és municióvásárlásra for
dították.

A Jisuw nem fél 
hanem megteszi a szükséges védel
mi intézkedéseket. Védelmi előké
születeket tesz a John G. Dili tá
bornok fővezérlete alatt álló angol 
expediciós hadsereg is. Minden ha
dászati szempontból fontos pontját 
az országnak megerősítik. Az or
szágutakon erős járőrök biztosítják 
a forgalom zavartalanságát. Mind
ezen intézkedések ellenére máris 
mutatkoznak a készülő zavargások 
előjelei. Kfar Sábánál két zsidó if
jút, akik autóbuszra vártak, egy 
arrahaladó arab taxiból több lövés 
ért. Ugyancsak Kfar Saba ellen 
fegyveres arab banda támadást kí
sérelt meg, melyet egyórai harc 
után visszaverték. Hasonló sikerte
len támadást intéztek arab bandák 
Meschek Haozar telepe ellen is.

A királyi vizsgálóbizottság 
pedig ezalatt folytatja tanácskozá
sait. Legutóbb az Agudasz Jiszroel 
küldöttei: Duschinsky és Blau rab
bik jelentek meg a bizottság előtt, 
akik a zsidó bevándorlás további 
engedélyezését követelték.

A Balfour-deklaráció 
Transjordániára vonatkozó, mos
tanában sok vitára okot adó része 
ismét szőnyegre került. Sir Herbert 
Sámuel, Palesztina első angol fő

biztosa ugyanis egy az Anglo Pa- 
lestina Club által rendezett előadó
esten válaszolva Dr. Chaim Weiz- 
mannak rövid idővel ezelőtt el
hangzott azon nyilatkozatára, mely 
szerint egyedül Sir Herbert Sámuel 
a megmondhatója, miért választot
ták el Transjordániát Palesztinától, 
kijelentette, hogy Transjordánia 
arab területnek tekintendő épúgy, 
mint ahogy Palesztina nem tekin
tendő annak.

Az1937. évben befejeződik 
a budai chevra szanálása

Méltóságteljes csendben, ünnepi hangulatban 
folyt le a rendkívüli közgyűlés

December 21-én, hétfőn zajlott le 
a Budai Izr. Hitközség tanácster
mében a Budai Chevra rendkívüli 
közgyűlése, mely jóváhagyta az 
1937. évi költségvetési előirányzatot. 
A nyugtalanságnak, egyenetlenke
désnek, félreértéseknek abban a 
hangulatában, melyben a főváros 
zsidósága ma él, valóságos oázist 
jelentett a közgyűlésnek harmoni
kus hangulatú lefolyású. Sehol egy 
disszonáns hang, sehol a személyes
kedésnek leghalványabb nyoma, a 
konciliáns hang, mely Bíró Géza 
min. tan. elnöklését jellemzi, a vég
telen nyugalom, mellyel a pénzügyi 
elöljárót helyettesítő Herzl Béla in
tézményügyi elöljáró a felvetődő 
kérdésekre az anyag tökéletes is
meretére valló módon előzékeny 
részletességgel válaszol, az elismerő 
megértés, mely a magyarázatokat 
fogadja: csupa oly momentum, me
lyet jó lenne viszontlátni minden 
z"sidó intézménynél. Mert nem sza
bad megfeledkezni arról, hogy- nem 
mindig volt ilyen nyugodt a han
gulat a Chevra közgyűlésein és va
lóban Biró Géza elnök s a chevra- 
elöljárók lankadatlan munkájának 
gyümölcse érett most meg, amikor 
a helyreállott bizalomban megszü
letett a lelkek tökéletes harmóniája,

Templomi aranyhimzések 
frigyszekrény- függöny 

rtóraköppeny 
művészifs kivitelben készülnek. 
Steiner Árminné

Budapest, Király-utca 8.
Ihioitn anfagalRtak ás trajínlatak fijtalaaal-

A zsidó világkongresszus 
memorandumot terjesztett a Nép
szövetség elé, melyben felhívja a 
figyelmet arra, hogy egyik nagy
hatalom, mely ismét belépni készül 
a Népszövetségbe, zsidó lakosságát 
nemzeti kisebbséggé nyilvánította. 
Félmillió zsidó, akik a német biro
dalomnak a Népszövetségbe való 
belépésekor egyenrangú német ál
lampolgárok voltak, most oly bá
násmódban részesülnek, mely szö
ges ellentétben áll a Népszövetség
nek a kisebbségek számára megál
lapított szabályaival.

a vélemények zavartalan össz
hangja.

Biró Géza elnök nyitotta meg a 
rendkívüli közgyűlést. Üdvözölte a 
megjelent tagokat, elsősorban 
Kriszhaber Adolfot, Buda ősz elnö
két, akit a közgyűlés közönsége lel
kes ünneplésben részesített. Meleg 
szavakkal üdvözölte ezután Krausz 
Gerzsont, a Chevra szeniorét 89 
éves születésnapja alkalmával.

— Tudjuk — folytatta ezután 
megnyitó beszédét az elnök — hogy a 
felekezeti életben a financiális kér
dések szoros kapcsolatban vannak 
más természetű kérdésekkel, azok
kal a szent feladatokkal, melyek 
teljesítése kötelességünk és célunk. 
Minden igyekezetünk arra irányul, 
hogy ezt a feladatkört kiterjeszthes
sük és a ránk háramló új feladato
kat is megoldhassuk. Ideális álla
potnak azt tekinteném, ha az elő
irányzat, melyet a közgyűlés elé fo
gunk terjeszteni, nyomon követné 
az új feladatokat, de a gazdasági 
élet — sajnos — nem tud lépést tar
tani a feladatok növekedésével és 
ezért az előirányzat a kényszerűség 
folytán a tavalyi keretek között 
mozog és nem tudjuk az egyes té
teleket úgy dotálni, mint ahogy 
akarnánk. De úgy látjuk, hogy a 
most következő 1937 év lesz a sza
nálás utolsó éve és reméljük, hogy 
az 1938-as költségvetési évben a ke
retek már ki fognak szélesedni. El
sősorban a karitatív tételek emelé
sére kerül sor, azután a többiekre. 
A Chevrában hatalmas módon lük
tetett az alkotási vágy, mely végül 
is olyan helyzetet teremtett pénz
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ügyi szempontból, amely kívána
tosnak egyáltalán nem mondható. 
Óva intek attól, hogy mégegyszer 
ilyen kísérletbe menjünk bele, mely 
nemcsak anyagi, hanem erkölcsi 
veszedelmeket is rejt magában. 
Amikor a Chevra nehéz napjait 
élte, jóhiszemű emberek jöttek 
olyan ötletekkel a kibontakozásra 
vonatkozóan, melyek foganatosítása 
erkölcsi tekintetben súlyos hiba 
lett volna. De akik ezeket az ötle
teket felvetették, oly szörnyűnek 
látták a helyzetet, hogy a legkét- 
ségbesettebb eszközöket akarták 
igénybe venni. Mi azonban bíztunk 
abban, hogy enélkül is sikerülni 
fog a chevra pénzügyi egyensúlyát 
helyreállítani és ma már boldogan 
állapíthatjuk meg, hogy Isten se
gítségével ebben a hitünkben nem 
is csatlakoztunk. Fejlesztésről tehát 
csak akkor lehet szó, ha a múltnak 
tévedéseit már likvidáltuk. Egy év 
múlva már köszönettel és örömmel 
fogadjuk a keretek szélesítésére vo
natkozó terveket.

Biró Géza elnök nagy tetszéssel 
fogadott megnyitó beszéde után a 
közgyűlés áttért a költségvetési 
előirányzat tárgyalására, melyet a 
pénzügyi elöljáró távollétében 
Herzl Béla intézményügyi elöljáró 
terjesztett elő.

— Mint már az elnök úr is je
lezte — úgymond — a mostani elő
irányzat még a szanálás jegyében 
született meg és úgy a bevételeket, 
mint a kiadásokat ennek a jegyé
ben állítottuk össze. Vigyáztunk a 
tételek realitására, amit úgy igye
keztünk elérni, hogy háromnegyed 
év eredményéhez hozzácsaptunk 25 
százalékot, az így létrejött összege
ket pedig a bevételeknél lefelé, a ki
adásoknál felfelé kerekítettük ki.

Ezután részletesen ismertette az 
elöljáró az egyes tételeket. A köz
gyűlés Brück László, Kiss Jenő és 
Diósi Jenő, a Budai Izr. Hitközség 
főtitkárának felszólalása után úgy 
a Chevra, mint a Zúgligeti Gyógy- 
és Üdülőintézet valamint a Maros
utcai kórház költségelőirányzatát 
egyhangúlag fogadta el.

Most újra Bíró Géza elnök szó
lalt fel. aki arra kérte a közgyűlést, 
hogy adja meg az elöljáróságnak a 
rovatok közötti átutalás jogát, 
melynek megadását az elöljáróság- 
a bizalom jelének tekintette a 
múltban és annak tekinti a jelen
ben is. Erre a bizalomra a Chevra 
vezetőségének nagy szüksége van. 
mert igen válságos viszonyok 
között vette át az ügyek vezetését 
és gyakran voltak kételyei, hogy az 

út, melyen halad: helyes-e. A biza
lom megnyilvánulása jelenti a vá
laszt erre a kérdésre. Amíg a je
lenlegi vezetőség meg van arról 
győződve, hogy bizalommal kisérik 
munkásságát és helyeslik sáfárko
dását, addig kellő súllyal képvisel
heti annak az intézménynek érde
keit, melynek vezetését a kezébe 
tették. Az elöljáróság igyekezni fog 
ezt a bizalmat a jövőben is kiérde
melni.

Kriszhaber Adolf, a Budai Hit
község elnöke emelkedett ezután 
szólásra.

— Rég voltam már tanúja — 
mondotta meghatott hangon — 
ilyen ünnepi hangulatú, megnyug
tató lefolyású közgyűlésnek. A 
chevra elnöke sokszor hangoztatta 
a közgyűlés folyamán azt a bizal
mat, melyet oly fontosnak tárt és a 
képviselőtestület ezt a bizalmat 
szívből meg is adta. Tudjuk jól, 
milyen viszonyok között volt a 
chevra két év előtt és nagyon fél
tünk attól, hogy rosszhiszemű em
berek igyekezni fognak ezt a hely
zetet a Chevra ellen kihasználni. 
Fontos volt tehát valóban a veze
tőség részére, hogy maga mögött 
érezze a tagok bizalmát. Mint egy
szerű tag fejezem ki bizalmamat és 
hálás köszönetemet a chevra veze
tősége iránt. Mi, akik évek óta oly 
küzdelmek között élünk — mon
dotta ezután emelkedett hangon 
Kriszhaber Adolf, — nagyon meg 
tudjuk érteni, mit jelent nyuga
lomban dolgozni, örömmel látom 
ezt a nyugalmat, békét és egyetér
tést, mert bízom abban, hogy majd 
a hitközség kebelén belül is meg 
fog születni a nyugalmas munká
nak ez a légköre, melyben fokozott 
erővel dolgozhatunk Buda és ma
gyar zsidóság egyetemének boldo
gulásáért. Mi nem kérünk ezért a 
munkáért dicsfényt és babért, 
csak annyit, hogy becsületes törek
vésünket honorálják. Kívánom, 
hogy ne csak a költségelőirányzat 
reménységei váljanak valóra, ha
nem sokkal több, mert az eredmé
nyek, melyeket a chevra elér, visz- 
sza fognak hatni az egész magyar 
zsidóságra.

Biró Géza elnök mondott ezután 
köszönetét Kriszhaben Adolfnak 
jóleső szavaiért és elismeréséért.

— Nagy örömmel tölt el bennün
ket — mondotta, — hogy a bizalom
nak szavai éppen hitközségünk el
nökének ajkairól hangzottak el, 
akit mindnyájan oly nagyra becsü
lünk. Mi nem foglalkozunk politi

kával, hiszen tagjaink között egy
formán foglalnak helyet minden 
pártnak hívei. Mégis megállapít
hatjuk azt. hogy senkinek nehezebb 
feladat nem jutott osztályrészül, 
mint az elnöknek és biztos, hogy 
bármelyik oldalon áll is, úri esz
közökkel és igazának őszinte hité
vel képviseli álláspontját. Teljes 
szívemből kívánom tehát neki, hogy 
minél előbb és töretlen egészségben 
élje meg azt a napot, melyen meg
adatik neki, hogy abban a harmoni
kus és nyugodt légkörben dolgoz
hasson, mint a chevra mostani ve
zetői.

Brück Miksa mondott még a ta
gok nevében köszönetét a vezető
ségnek, majd a közgyűlés Kriszha
ber Adolf és Biró Géza elnökök 
lelkes éltetésével ért véget.

— A wieni hitközség új vezetősége. 
A bécsi zsidó hitközség elöljárósága 
december 15-én tartott ülésében 
újból iD.r. ;Desider Friedmann-t válasz
totta elnökévé. Miután .a nagy több
ségben levő cionisták nem tudtak meg
egyezni a kisebb pártokkal .alelnökökké 
Róbert Stricker és Jacob Ehrlich cio
nistákat választották meg.

— Eugene Dreyius halála. Párizsból 
jelentik: Súlyos veszteség érte Francia
ország zsidóságát: Eugéne Dreyius, a 
francia judikatura egyik legkimagaslóbb 
alakja, a párisi Legfelsőbb Törvényszék 
elnöke, a becsületrend nagykeresztese, 
vakbéloperáció előtt hirtelen meghalt. 
Az elhunyt bírói működésén kívül gyak
ran képviselte Franciaországot nemzet
közi tárgyalásokon, nagy szerepet ját
szott a felekezeti életben is, így leg
utóbb választotta meg központi veze
tőségi tagjává az Alliance Istaelite,

— Sir Róbert Mond — a francia Aka
démia tagja. A Francia Akadémia most 
töltötte be azt a külföldiek részére fenn
tartott tagsági helyet, melyet Fiiad 
egyiptomi király elhunytéval üresedett 
meg. Helyére Sir Róbert Mond-ot, a ki
váló angol tudóst választották meg.

— Eltávolítják a bibliai illusztráció
kat a német iskolákból. A thüringiai ha
tóságok rendetietet bocsátottak ki. me'y 
szerint az iskolákból eltávolitandók 
mindazok az illusztrációk, melyek ótes
tamentumból vette jeleneteket ábráéi
nak.

— Jeruzsáletmi orthodox hitközségek 
egyesülése. A jeruzsáletmi Agudász Jisz- 
roel hitközség és a chaszid hitközség, 
hosszas tárgyalások credményeképen el
határozták egybeolvadásukat. Az új hit
község szellemi feje Duschinsziky főrabbi 
lett.
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Fábián Béla.
Igazán tragikus eset a Fábián 

Béláé. Szegeden gyűlést tartanak a 
bolsevizmus leküzdésére és akkor 
pont ezen az ülésen, amelyen talán 
éppen ünnepelni illett volna azt a 
Fábián Bélát, aki igen veszélyes 
körülmények között vette fel szemé
lyileg is a harcot a bolsevizmus el
len, egyes forróvérű fiatalemberek 
inzultálják őt. Persze, kizárólag 
azért, mert zsidó!

Nem vigasztalásra, mert ebből 
az esetből kifolyólag igazán nem 
kell őt vigasztalni, hanem csupán 
az ő és mások okulására mondjuk 
el, hogy ne higyje, hogy a zsidóság 
hivatalos tényezői részéről talán 
megértőbb megbecsülésben részesül 
pl. az a zsidó köztisztviselő, akiben 
a kommün legvészesebb napjaiban, 
mindjárt a rémuralom elején, volt 
annyi bátorság, hogy állását, igen 
előkelő állását, azzal a nyílt meg- 
okolással hagyja el, hogy nem vál
lal közösséget a kommunista ura
lommal és nemcsak hogy az egész 
kommün alatt nem vállalt további 
szolgálatot* hanem nyilvánosan 
többször fel is szólalt ellene. Nem 
tudjuk, volt-e abban a korban még 
valaki zsidó, vagy nem zsidó, aki 
ennél öntudatosabb és bátrabb ma
gatartásra hivatkozhatnék, mint ez 
a zsidó köztisztviselő, de arról sem 
tudunk, hogy zsidó részről akár a 
legcsekélyebb méltánylással is ta
lálkozott volna azért a magatartá
sáért, amelyre az egész magyar zsi
dóság is büszkén hivatkozhatik. 
Éppen csak hogy a zsidó „heves if
jak” még nem inzultálták őt úgy, 
mint a szegediek Fábián Bélát.

Milyen is volt az a 
100%-os egyhangúság?

Valamelyik felekezeti laptársunk 
még mindig nem tért magához s 
pesti hitközség tavaszi választásai
nak diadalmámorából és éppen né
hány nap előtt állapította meg, 
hogy a Hitközségi Párt győzelme 
100 százalékosan egyhangú volt. A 
jól felfújt diadallal mi már akkor 
is szembeállítottuk a meztelen va
lóságot, amely most, amikor az or
szágos politikában a választójogi 
reform-kérdések úgyis előtérbe ke
rültek, még elrcttentőbbuck mutatja 
a hitközségi demokrácia állapotát. 
Emlékezzünk csak: leszavazott ösz- 
szesen 3800 zsidó adófizető. Ebből 
hitközségi tisztviselő, tanító, intéz

ményi alkalmazott stb. körülbelül 
(de legalább) 1500 volt, a képviselő 
testületi tagságra és póttagságra je
löltek száma a hozzátartozóikkal és 
alkalmazottaikkal együtt kb. (de 
legalább!) 500 szavazatot jelenthe
tett. Azután a közelmúltban lezaj
lott petíció-tárgyalás titkaiból ki
szivárgott, hogy a választási bi
zottság 1800 olyan választónak, aki 
tagdíjhátralék folytán vagy egyéb 
hasonló okból nem gyakorolhatta 
volna választói jogát, azt a jogot 
kivételesen megadatta, mert nyil
vánvalóan tudták, hogy ezek aztán 
biztosan beszállíthatok a szavazat 
leadására. Ezért is kellett a sok 
autó! No már most: 1500+500-M800 
pontosan 3800! Ennyien szavaztak 
le a szavazati joggal rendelkező kb. 
15.000 hitközségi tag közül. (Ez a 
100 százalékos egyhangúság?!) De 
tisztelettel kérdezzük: akkor ki sza
vazott le lelkesedésből a Hitközségi 
Pártra?

Karácsonyra megérkezett
- a macesz !

A Sip-utca valóban nagyon figyel
mes! Keresztény barátainak ked
ves karácsonyi meglepetésül piacra 
hozta — a maceszt. Hogy ezt kizá
rólag keresztény barátai iránt való 
figyelemből tette, az kétségtelen. 
Mert hiszen a Sip-utca — amint 
állandóan hangoztatja — a Sulchan 
Aruch alapján áll, már pedig akik 
ehhez ragaszkodnak, azok a szeder
este előtt nem esznek maceszt. így 
hát a maceszt már most kizárólag 
azok számára árusíttatják. akiknek 
az nem vallási tárgy, hanem élve
zeti cikk. Ezekután néminemű kér
déseink volnának. 1. Illik-e, egy 
zsidó ünnepet azzal profanizálni, 
hogy ami szorosan az ünnep vallási 
karakterének megadásához tartozik, 
azt négy hónappal előbb mint él
vezeti cikket piacra dobják és_ezzel 
közönséges fiiszerbolti cikké deg
radálják? — 2. (Illik-e, hogy ezt 
éppen a Pesti Izr. Hitközség tegye?
— 3. Igaz-e és ha igaz, illik-e, hogy 
ezt a hitközség kizárólag a haszon 
miatt teszi? Mert, ha igaz, könnyen 
veszélyeztetheti vele a hitközség 
maceszsütési monopóliumát, ame
lyet, a rituális megbízhatóság tesz 
indokolttá és szükségessé, de sem
miképpen sem látszik jogosultnak a 
kizárólagosság, ha a hitközség nem 
vallási szükségességből, hanem üz
leti érdekből állít elő egy közönsé
ges élvezeti cikket. — 4. Hogyan 
lehet az, hogy amit az Egy akarat a 
maga felemás orthodox mértékével 
mérve a saját maga számára nem 

tart rituális szempontból eléggé 
megbízhatónak, azt mint ilyet, skru- 
pulus nélkül árusíttatja nemcsak 
pesti, hanem más hitközségek tag
jainak is. — 5. Mi igaz végül abból 
a hírből, hogy a macesz-forgalom 
után egyesek jutalékot kapnak? 
Mert ha igaz, akkor talán érthető, 
miért kellett ezt a forgalmat már 
most megkezdeni és terjedelmét 
nemcsak térben, hanem időben is 
megnöveszteni!

Pro-Palesztina - 
házi kezelésben.

A legutóbbi közvaesorának két 
szenzációja is volt. Az egyik, hogy 
Steril Samu itt vágta el nyilváno
san az abroszt maga és a cionisták 
között és tartózkodás nélkül beje
lentette a válást, a másik, hogy a 
Pro Palesztina mozgalmat is nyil
vánosan megkontrázta, mert ő azt 
is csak a Sip-utca házi kezelésében 
tartja megfelelőnek és ezért csinál, 
még pedig — szerinte — kormány
hatósági jóváhagyással, egy új 
egyesületet a Szentföldnek saját 
egyéni elgondolása szerint való tá
mogatására. A cionistákkal a nagy 
ellentét mellett is egy dologban 
egyetért: mindketten nyilvánosan 
vallják, hogy egyik sem fél a má
siktól. Ez megnyugtató. A kontra 
Propalesztina-terv — vagy helye
sebben, talán: contra=Palesztinam- 
terv? — különösen zajos tetszést 
aratott a Hitközségi Párt fő- és al- 
kortesei táborában: most minden 
reményük meglehet arra, hogy a 
legérdemesebb kortesek I. osztályú 
ingyenes hajószabadjeggyel rán- 
dulhatnak ki Palesztinába.

•
Hősök emlékünnepe 
Kőbányán.

A világháborúban elesett kőbá
nyai zsidó hősök emlékének felidé
zésére vacsorát rendezett az ottani 
hitközség és az ünnepi beszéd tar
tására dr. Csobádi Samut, a budai 
hitközség kitűnő alelnökét kérték 
l'el. Nem ebben a minőségben ugyan, 
hanem egyszerűen csak azért, mert 
okos, megfontolt és mégis lendü
letes szavú szónoknak tudják. De 
akadtak, akiknek lelkében nyugta
lanságot keltett az a meggondolás, 
hogy ha a budai hitközség alelnöke 
ünnepli azoknak a martyr-hősöknek 
emlékét, akik otthonukat, birtokuk
nak és jogaiknak védelmében ál
dozták fel életüket, akkor ennek va
lami mellékzöngéje is lehet és ez 
esetleg erősebben és jelentősebben 
talál kicsendülni magánál az alap
tónusnál. Ezért mindjárt a vacsora 
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elején felszólalt a kőbányaiak ér- 
cesszavú főrabbija és miután vá
zolta az ünnepély jelentőségét, meg
adta a továbbiakhoz az irányjelzést, 
még pedig a következőképpen: 
„Most pedig ne essék, mert nem is 
esketik másról szó, mint csupán 
Mattiszjahuról, az ő hős fiairól és 
a világháborúban elesett magyar 
zsidó hősökről!” Persze, nem is 
esett !De nem figyelmeztetés hatása 
alatt, hanem egyszerűen — tapin
tatból és tisztességtudásból, amik 
Budán még nem elértéktelenedett 
valuták.

•
Aki sokat tapsol, 
keveset adózik.

A Nagy Andor tiszteletére ren
dezett ünnepi vacsorán Steril Samu 
nagyon harcias kedvében volt. Su
hintott jobbra, suhintott balra, de 
még a saját hivei felé is suhintott 
egyet. Felpanaszolta, hogy 65.000 
adófizető tagja van a Pesti Izr. Hit
községnek. de ha 10—20—30 pengő
ket akar „szemérmes szegények” 
támogatására összeszedni, akkor 100 
olyat se talál, akihez eredménnyel 
fordulhatna. Erre közbeszól valaki: 
„Nagyon sok adót kell fizetni!” 
Steril Samu visszavág: „Nem ve
szem észre, hogy éppen az adófize
téssel sietnének olyan nagyon!” 
Roppantul tetszett a válasz különö
sen két embernek, akiket egyéb
ként is állandóan ott lehet látni a 
vezér közvetlen közelében. Hogy 
tanúságot tegyenek elragadtatásuk
ról, felugrottak és túlfűtött lelkese
désük teljes dinamikájával tapsol
ták véresre kezüket. Céljukat cl is 
érték: mindenki elhitte nekik, hogy 
ők Steril Samu leghívebb hivei.

Jelen volt a vacsorán dr. Rieg- 
ler Bernát, a józsefvárosi templom
körzet egyik volt elöljárója is. Nem 
állítjuk éppen, hogy megirigyelte 
volna a közfigyelmet, amelyet a 
két tapsoló viharos elragadtatásá
val magára tudott fordítani, de 
kétségtelen, hogy nem hiányzott a 
malicia sem hangjából, sem a mo
solyából, amellyel a körülötte ülők 
előtt a jelenetet kommentálta:

— Könnyű nekik, ők tapsolhat
nak! Az egyiknek a nevével a Zöld 
Márton ellen írott cikk alatt talál
koztunk. a másik pedig a józsefvá
rosi templomkörzet ügyvezető el
nöke, akiről olyan sok szó esett már 
egy furcsa tanúvallomásról készült 
közjegyzői tanúsítvánnyal kapcso
latban. Ök könnyen tapsolhatnak, 
mert bár egyikük jelentékeny üzle
teket bonyolít le a hitközséggel, a 
másiknak orvosi rendelőjén kívül 

kitünően jövedelmező birtoka is 
van: hitközségi adójukat mégis 30. 
illetve 40 pengőre szállították le. 
Hát ne tapsoljanak?

•
Kiknek a dicsőségére 
haltak meg hősi 
halóttaink ?

Többször szóvá tettük már, hogy 
a Hősök Templomán, amelyet azzal 
a megokolással építtettek, hogy hősi 
halottaink emlékét akarják vele 
megtisztelni, nem a hősök neveit 
örökítették meg, hanem a hitközség 
fő, közép és alvezéreinek neveit. 
Erre kell rámutatnunk akkor is, 
amikor arról emlékezünk meg, hogy 
kik képviselték a hitközséget a 
HONSZ zászlóavató ülésén. Olt volt 
a hitközség képviseletében kitűnő 
főpapján kívül még két elöljáró, de 
senki olyan, aki a zsidóság és a 
hadsereg közötti kapcsolatot képvi
selné, vagy akik maguk is a dicső
séges és többszörösen dekorált had
viseltek közé tartoznak. Pedig ilyen 
is van. hála Istennek, elég szép 
számmal. De a kóvedot — azt a Sip- 
utca urai nem engedik át. Mint 
ahogy a hősi halottak nevei helyett 
is a magukét vésették be a Hősök 
Templomának falába.

*

„Elég volt már 
belőlük...1“

Van a Józsefvárosban egy csa
lád, amelynek majdnem minden 
tagja mindig részt vett a kerület 
felekezeti mozgalmaiban, amit a 
Vezér iránti hűségük jutalmául ad
dig nem is néztek rossz szemmel, 
mígnem most, hogy az apa és vele 
együtt fiai is az ellenzékiség felé 
sodródtak...

... Hát hogy az elején kezdjük 
a dolgot, a család leány-tagja, aki 
a VIII. kér. nőegylet leánycsoport
jának vezetője, chanukka szombat
ján 50 patronázs-gyermeket akart 
meguzsonnáztatni. Ez sehogy sem 
tetszett — de nem az uzsonna és 
nem a patronázs-gyerekek! — annak 
a kerületi felekezeti korifeusnak,
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aki Zöld Márton ellen írott támadó
levelével tette nevezetessé magát. 
Valamikor nagyon meleg szövetség 
fűzte őt a családhoz. Most azzal 
fújta le az uzsonnát:

— Elég volt már ennek a család
nak a szerepléséből!

«
„Komoly Intelem"

Mikor a „Zsidó Élet” a közel
múltban nagyon kellemetlen napo
kat szerzett a Sip-utcai hatalmasai
nak, ezek ránk szabadították ismert 
kék-kávéházi piccolo különítményü
ket. Az „Országos Egyetértés” ak
kor „komoly intelemmel” fordult 
hozzánk s ez a valószínűleg kávé
házi „ugratás” közben rábízott 
„misszió” annyira megtetszett nagy 
moralisták emlőin nevelkedett „Or
szágos Intőnknek”, hogy azóta is 
csak ezt a két szót ismétli folyton: 
„Komoly intelem, komoly intelem”... 
Isten látja lelkünk: nem vesszük 
tőle rossz néven, hiszen tudjuk, 
mennyi baja van mostanában úgyis 
lapja cimbetűinek fizetett fotográ
fiákkal való behelyettesítésével. De 
anélkül, hogy kellemetlenkedni 
akarnánk, eszünkbe jut, hogy a 
múltban egyszer volt már ennek a 
lapnak valami dolga egy „komoly 
intelemmel”, de akkor nem adta, 
hanem kapta. Még pedig néhai való 
jó Schönfeld József szerkesztőtől, 
aki a Lloyd Triestinoval kapcsolat
ban tartotta szükségesnek őt „ko
moly intelemben” részesíteni, ügy 
látszik, azóta lett a „komolyság" az 
ő resszortja. Lapjának legkomolyabb 
részét, a kiadóhivatalon át való 
szerkesztést is ő végzi. De egyet el
felejt. Politikát, még akár felekezeti 
politikát is, talán lehet a kiadóhi
vatalon át csinálni. De az igazság 
és a morál útja csak kerülővel ve
zethet azon keresztül!

Angol keresztények a zsidóság 
mellett. -Manchester és Salfordl kerüle
tek keresztény egyházközségeinek ta
nácsa a manchesteri püspök, a tanács 
elnöke és Rév. Ernest Hamson a ta
nács alelnöke által aláirt szimpátia nyi
latkozatot intézett -a -kerület zsidó lakos
ságához, melyet I. Ábrahams-hoz, a man
chesteri nagy zsinagóga rabbijához jut
tatott el. A nyilatkozat — mint annak 
szövegéből kitűnik azok a szenvedések 
tették időszerűvé, melyeken most más 
országok zsidó lakossága átmegy.

Felelős jzerkesztő é» kiadó: 
KECSKEMÉTI VILMOS
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