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Tiszta helyzet
Irta: Dr. Csobádi Samu, 

a budai hitközség alelnöke
Három hónappal ezelőtt nagy 

meglepetés érte a budai hitközsé
get, amikor híre jött, hogy elma
rad a választás, mert miniszteri 
rendelet jelent meg, amely a 
kongresszusi alapon álló hitközsé
gek választásainak elhalasztását 
rendelte el. Váratlanul érte úgy a 
közönséget, mint a hitközség elöl
járóságát, csak a miniszteri ren
delet kézhezvétele után, ennek in
dokolásából jutott tudomására, 
hogy a kormányintézkedés azon 
okból történt, mert az Országos 
Iroda és a pesti hitközség vezető
sége, felekezeti érdekekre való hi
vatkozással, kérelmezte az elha
lasztást s pedig bizonytalan időre, 
a statútumok jóváhagyásáig. El
lenben a nagyméltóságú Miniszter 
Ur csak 3 hónapot adott meg.

A budai elöljáróság azon meg
győződésben, hogy a m. kir. kor
mány, — bárha az Orsz. Irodának 
téves előterjesztése alapján ítélve 
is meg a helyzetet — felekezetűnk 
egyetemes érdekét kívánta rende
letével biztosítani, tisztelettel tu
domásul vette a kormányintézke
dést. Annál inkább kötelességének 
tartotta azonban azt, hogy fel
tárja a való helyzetet a m. kir. 
minisztérium előtt s ennek alap
ján megfelelő intézkedést kérjen.

Most döntött a Miniszter Ur! 
Döntésében hazánk tradicionális 
jogi felfogása, az igazságosság és 
a törvényesség szelleme érvénye
sült, — azon kormányzati bölcses
ség, amelyen megtörik, porrá zú
zódik a jogtalanságnak minden 
kísérlete.

Ebben bíztunk mi elejétől 
fogva.

A vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter Ur január hó 19-én kelt 
rendeletével helyt adott elöljáró-

Budai hitközségi választás:
1937. február 14-15.

A felekezeti autonómia sérel
meért, melyet a főváros területén 
működő zsidó közösségek fúzióját 
erőszakolok meggondolatlan ges- 
tiója idézett fel, elégtételt szolgál
tatott az autonómia törvényes

„A budai izr. hitközség közvetlenül nálam benyújtott és vélemény-nyilvá
nítás végett másolatban az irodának is megküldött ad 125-1936. sz. beadványára 
mielőbbi további intézkedés végett a kővetkezőkről értesítem az irodát:

Minthogy az Izraelita Országos Gyűlés által alkotott „Kiegészítő Szabály
zat" kormányhatósági felülvizsgálata még folyamatban van s előreláthatólag 1937. 
január 22-ig sem fog befejezést nyerni 7115-1936 számú rendeletemnek megfelelően, 
mely a választásokat csak a Kiegészítő Szabályzat rövid időn belül remélt jóvá
hagyására tekintettel s legfeljebb 3 hónapra halasztotta el, a budai izr. hitközség 
1937. január 22-e után az alapszabályai szerint esedékes, eredetileg múlt évi no
vember 1-re és 2-re kitűzött, de halasztó rendeletemmel félbeszakított képviselő
testületi választásokat szabadon megtarthatja.

A csak elhalasztott választással kapcsolatban már megtett és jogerőssé vált 
megelőző intézkedések érvényben maradnak azzal a kivétellel mégis, hogy ameny- 
nyiben a benyújtott jelölő listákon akár elhalálozás folytán, akár más okból idő
közben kényszerítő erejű változások álltak volna elő, a jelölő listák ennek meg
felelően kiegészítendök.

Ami a Szent Imre városi templomkörzet választmányának jelölő listájára nézve 
felvetett kérdést, illetve előterjesztett kérést illeti, közlöm, hogy megválasztottnak 
az e listán felsoroltak csak akkor lesznek tekinthetők, ha őket, mint egyedül és 
szabályszerűen jelölteket a választás napján a választási elnök megválasztottaknak 
fogja kijelenteni.

Mindezekről egyidejűleg a budai izr. hitközséget is értesítettem. 
Budapest, 1937. évi január hó 19-én.

A miniszter helyett:
Dr. Tasnády Nagy András s. k.

álliamiti tikár.”

Ságunk kérelmének és megengedte 
hogy hitközségünk szabadon 
megtarthatja a félbeszakított vá
lasztást, egyben elrendelte, hogy 
„a választással kapcsolatban már 
megtett és jogerőssé vált meg
előző intézkedések érvényben ma
radnak”.

Ez azt jelenti, hogy a válasz
tási aktus ott fog folytatódni, 
ahol abbamaradt. Sem új válasz
tói névjegyzék egybeállítására, 
sem pedig új jelölő listák benyúj
tására nincsen szükség, illetve 

felügyeleti hatósága: a kultusz
kormány jogtisztelete. A vallás és 
közoktatásügyi minisztérium f. 
évi január hó 19-én 7329-1936-11. 
sz. a. alábbi szövegű rendeletet 
intézte az Izr. Orsz. Irodához: 

nincs helye ennek. Minden eddig 
elvégzett aktus érvényben marad.

A budai hitközség közönsége 
most már zavartalanul gyakorol
hatja jogait s a rövidesen meg
tartandó választás alkalmával fog 
határozni ősi hitközségünk sorsá
ról. Bizonyára átérzi minden bu
dai hittestvérünk: milyen sors
döntő jelentősége van a jelenlegi 
választásnak s milyen fontos sze
repet tölt be, aki az úrnak elé lép.

A helyzet tiszta: kövesse most 
már mindenki szabadon a meg
győződését!
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Megnyugvással állapítjuk meg, hogy 
a kuituszkonmány bölcsessége harcokon 
felülálló jóindulattal >és tlaiptinitatital ke
reste a reparációt és rendeletével pél
dát mutatott a zsidóság vezetőinek a 
felekezeti autonómia tiszteletére.

Jó üzlet a maceszüzem, de — hol a nyereség?
Irt. HÁMOS GYULA

Karácsony előtt már feltűnt a 
pesti üzletek kirakataiban a jelleg
zetes dobozokba csomagolt macesz. 
Hálát adunk a Teremtőnek, hogy 
megengedte élni az új macesz élve
zését, amelyhez a pesti izr. hitköz
ség jóvoltából és üzleti élelmességé
ből közel 4 hónappal előbb jutott el 
a pesti hitsorsos és nemhitsorsos.

„És az első hónapban, a hónap 14. 
napján hozzatok peszach-áldozatot 
az Örökévalónak; ezen hónap 15-ik 
napján kezdődik az ünnep, mely 7 
napig tart, kovásztalan kenyeret 
egyetek.” (Mózes III. könyve 23. fej.) 
Mire elkövetkezik a főünnep, a Sip 
uecából fakadó élelmesség lejáratta 
és megunatta a maceszt, mely ko
molytalanul s nem történelmi visz- 
szaemlékezésként kerül az ünnepi 
asztalra. Ha lélekben nem is fel
emelő, de gasztronómia szempont
jából mindenesetre megnyugtató, 
hogy felekezetre való tekintet nél
kül, mindenki jóízűen ropogtatja és 
eszi kávéházi uzsonnakávéjához a 
maceszt, mely majdnem féléven ke
resztül kapható a boltokban.

A pesti hitközség felismerte a 
macesz népszerűségében rejlő nagy 
üzleti hasznot s elsősorban a kört 
négyszögesítette, már t. i. a kör
alakú maceszt négyszögletes alak
ban hozta forgalomba. Am nem tar
tottak lépést ezzel az újítással a 
szédertálak, melyek továbbra is 
gömbölyűek maradtak. A népszerű
sítéshez tartozott a tetszetős csoma
golás, valamint a közélet kiváló
ságai címére a hitközség elöljáró
sága által tisztelete jeléül küldött 
ingyen csomagok.

Dicséret illeti a hitközség vezető
ségét, hogy a macesz-sütődét vil
lanyerőre alakíttatta át. ott 1935- 
ben 12 munkahét alatt 292.145 kg. 
lisztet dolgoztak fel és ebből a 
mennyiségből 294.284 kg. maceszt 
termeltek. Az elöljáróság jelentésé
ből nem érdekel senkit sem. hogy a 
liszt feldolgozásánál a kalló hány 
százalék volt, ez a múlt évi ered
ménnyel szemben hány százalékot 
jelent. 1 kg .macesz termeléséhez 
hány fillér értékű szén fogyott el, 
a villanyfogyasztás a múlt évivel 
szemben hány kw. volt, a dobozok 
előállítási költsége hány százalék
kal csökkent, a munkabérek hány 
százalékkal csökkentek stb. stb. Ezek 
a számok semmitmondók s csak 
arra valók, hogy eltereljék a figyel
met arról az egyszerű kérdésről.

A .budai hitközség tagjai tenmésziete- 
sen örömmel éntielsültek iá IkuHuszmánisz- 
ter döntéséről. Dr. Bérén yi Sándor vá
lasztási ehtölk, 1937. február hó 14. és 
15. napjaira tűzte íklr a birdaíi hitiközség 
új Mélpviselötesitiiieltie tagjainak válasz
tását.

hogy az említett horribilis mennyi
ségű lisztet hogyan és kinél, meny
nyiért és milyen feltételek mellett 
szerzi be a hitközség. A jelentés 
ezen adatok felsorolása nélkül nyil
vánvalóan hiányos.

Csodáljuk, hogy a hitközség ki
váló üzleti szellemű gazdasági veze
tősége eddig még nem rendezkedett 
be a kindli-sütésre. A villanyerővel 
dolgozó macesz-üzem 12 munkaheté
vel kapacitása nincsen kihasználva, 
hiszen 1 évben 52 hét van. Nagy 
mértékben fokozható volna a hit
község jövedelme, ha a különféle 
kis- és nagy sütödéket eltiltaná a 
nagy népszerűségnek örvendő kindli 
sütésétől s központilag, a macesz 
mintájára hozná forgalomba. Ezen 
ötletünkért nem kérünk jutalékot és 
éppen ezért kérjük az elöljáróságot, 
ha már az idén nem, de jövőre ik
tassa be reform-intézkedései közé.

Keveseljük a szegényeknek 22.501.75 
pengő értékben adott maceszt. Ez 
az érték vájjon hány kilogrammnak 
felel meg?

Megállapítjuk, hogy az előállított 
294.284 kg. macesz, melyben a bér
sütés is bennfoglaltatik. a pesti 
hitközség 176.000 lélekszámát te
kintve, az 1 főre eső mennyiség je
lentéktelen, ami azt mutatja, hogy 
nem annyira a hittestvérek, mint 
inkább Pest másvallású lakosai a 
legszorgalmasabb fogyasztók._

Nem nyomhatjuk el megdöbbe
nésünket, amidőn azt olvassuk a je
lentésből, hogy a maceszüzem tény
leges bevétele 1935-ben 52.534.36
pengő, melyet még az ingyenma- 
ceszkiosztás tétele is terhel. A 30-32 
filléres lisztből sütött macesz ára — 
melyet magassága miatt szégyen
lünk leírni, — valóban luxus-ár s 
innen ered az a megállapításunk, 
hogy a fejadag nem áll arányban a 
pesti zsidóság lélekszámúval s te
herbíró képességével.

Jövőben a macesz-üzemről ren
des elszámolást kér a nyilvánosság, 
továbbá felhívjuk a képviselőtestü
let és elsősorban a gazdasági ügy
osztály tagjainak figyelmét a köz
tudatban levő, de sehol meg nem 
cáfolt körülményre, hogy a hitköz
ség első tisztviselője tekintélyes ju
talékot kap a macesz-üzem után. 
Állása erkölcsi súllyal és tekintély
be bír és éppen ezért megfelelő 
nagy fizetéssel is jár. Ha egy sze
mélyben a macesz-üzem jutalékos 
vezetője is, úgy nézetünk szerint 
inkompatibilis helyzetbe jut.

A doktor bácsi
Irta : Feleki Sándor

Hány éve már a földbe lenn. 
De nékem sokszor megjelen 
Régen meghalt atyám.
Egy kis faluban doktor volt. 
Görnyedt testtel járt-kelt, loholt 
A falun, a tanyán.

Amerre jár, amerre kel. 
Mindenki kalapot emel 
S ragyognak a szemek.
Mindenki utána tekint,
Jó doktor bácsit — kéri mind — 
Az isten áldja meg!

Jött új, meg újabb nemzedék 
S ö kúrálgatott egyre még.
Pedig ősz már a haja.
Ha szenvedőket látogat. 
Visz adomákat s cukrokat 
S mosolyog az ajaka.

Hány gyógyult a keze alatt. 
Míg ö, bizony, szegény maradt. 
De mit se bánta azt.
Boldog volt, mikor itt s amott 
Gyógyító irt ha adhatott 
S pár szó meleg vigaszt.

S mikor hazánkban szerteszét 
Zsidók ellen szállt nyers beszéd, 
Káromkodó, szidó,
A kis faluban nincs veszély. 
Doktor bácsink, mind így beszél. 
Hisz szintén hű zsidó.

A halál ellen harcola
S úgy halt meg, mint hős katona. 
Ki tudja, rá mi vár.
Beteghez ment. Bús téli nap 
S a halál orvul rája csap, 
Nincs „doktor bácsi” már!

Egyetlen gyűjtött vagyona
A fakó doktordiploma.
Ezt örököltem én.
Mint nagy, szent kincset őrizem. 
Míg megvan, érzem és hiszem. 
Még nem vagyok szegény!

Rég fű nő már hantod felett 
De a kis falu nem feled.
Virágos a sírod.
Visz oda rózsát, kankalint 
Falu gyereke, nagyja mind
S virágok közt sírok.

Csak arra kérem istenem. 
Más kívánságom nincs nekem, 
Adjon csak egy kegyet:
Mint az övé volt, életem
S halálom ép oly szép legyen, 
Ha egyszer elmegyek.

— A Magyar Zsidók Pro Palesztina 
Szövetsége íebr. 10-én, szerdán este 8 , 
órakor tartja czévi rendes Iközgyíilését a 
Herzl-teremben VI.. Andrássy-út 67.1. | 
Felszólalnak: Dr. Píeiíer Ignác egy. ta-| 
nár, báró Hatvány Bertalan, Dr. Patai s 
József, Prof. Dr. Donátit Gyula, Dr. Kiss 3 
Arnold budai vezető főrabbi. Proí. Dr. I 
Heller Bernát és Dr. Kalian Nisoat. Ven-f 
üvgeket szívesen lát a Szövetség. /
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| Dr. báró Kohner ^doSff |
71 éves korában, hosszú szenve

dés után, szombaton este örök 
álomra húnyta le szemeit a ma
gyar zsidóság egyik legtisztább 
szívű és jellemű vezéregyénisége: 
dr. báró Kohner Adolf.

Az előkelő magyar úr és hithű 
zsidó vezér gyönyörű szintézise 
volt. Egészen biztos, hogy csak 
Magyarországon, a Hatvani- 
Deutschok, a Buday-Goldberge- 
rek, a Wolfnerek, Weisz Manfré- 
dok hazájában találkozhatunk oly 
férfiakkal, mint báró Kohner 
Adolf. A 19-ik század Magyaror
szága az egyetlen ország a Raj
nától keletre, amely komolyan 
vette és úgyszólván teljesen meg
valósította az emancipációt és a 
recepciót, a befogadást. A magyar 
nép szívébe fogadta a magyar zsi
dóságot és a magyar Izrael oly 
férfiakkal rótta le háláját, mint 
Kohner Adolf báró. Pályája, élete, 
munkája, alkotásai a magyar köz
gazdaság, a magyar kulturális és 
szellemi élet történelmének lap
jaira kívánkoznak, hogy tanúsá
got tegyenek egy fényes elme el
gondolásairól, egy nagy és hűsé
ges lélek ragaszkodó szeretetéről. 
Erő és hűség tulajdonképpen ro
konfogalmak, épp úgy, mint a 
gyengeség és hűtlenség. Az erős 
lelkek hűségesek is, hívek marad
nak önmagukhoz, barátaikhoz, 
küzdőtársaikhoz, hitükhöz, őseik
hez, hazájukhoz. A gyenge ember 
egyúttal hirtelen is, megtagadja 
önmagát, bajtársait, ha kell: hi
tét és hazáját is. Elfelejti a múl
tat a jelenért, odadobja a meg
szentelt emlékeket a bizonytalan 
jövőért.

Nos, Kohner Adolf a hűségesek 
és erősek közül való volt és a 
magyar zsidóság sok értéke, aki 
ma távolai! a zsidó közéletnek 
nevezett színpadtól és mint néző 
sem óhajt asszisztálni annak a 
tragikomédiának, amit felekezeti 
életnek mondanak, jól tudja: ki 
volt, mit produkált, mit áldozott 
a magyar zsidóságnak báró Koh
ner Adolf.

A kongresszusi zsidóság új al
kotmánya olyan körülmények kö
zött került ki az Országos Gyű
lés vitáiból, hogy nem kelthetett 
összhangot és megnyugvást a zsi
dóság minden rétegében. Akiket 

maguknak vindikálták még azt 
az érdemet is, hogy az új statútu
mok még ebben a formában is 
egyáltalában elkészülhettek. El
felejtettek azonban megemlékezni 
arról a férfiúról, aki a megdi- 
csőiilt Ha rács Károllyal és Eulen- 
berg Salamonnal együtt az egész 
alkotmányozó munkát megindí
totta és lehetővé tette az új alkot
mány köveinek összehordását. 
Kohner Adolf báró koporsója 
előtt illőnek és helyénvalónak 
tartjuk hálásan emlékeznünk az 
ő ezirányú alapvető érdemeiről, 
mert a közvélemény és annak irá
nyítói igen feledékenyek. Hadd 
említsük hát meg, hogy a magyar 
neológ zsidóság első országos 
nagygyűlését 7 évvel ezelőtt az 
Országos Iroda akkori nagynevű 
és dicsőemlékű elődeihez minden
ben méltó elnöke, báró Kohner 
Adolf hívta össze azzal a rendel
tetéssel, hogy az új szabályzatot 
megalkossa. Még mindannyiunk
nak fülébe csengenek Petry Pál 
akkori kultuszállamtitkárnak a 
kongresszuson elhangzott törté
nelmi jelentőségű szavai. Annak
idején meg is indult a lelkes al
kotó munka és igazán nem báró 
Kohner Adolfon múlt, hogy azt 
nem fejezhette be. Négy évig ál
lott a magyar zsidóság e fényes 
reprezentánsa az Országos Iroda

Báró dr. Kohner Adolfné mélységes fájdalommal jelenti 
hogy imádott férje, életének büszkesége, a legjobb apa, nagy
apa és rokon

szászbereki

báró Kohner Adolf dr.
71. életévében hosszú 
sorából.

Drága halottunkat 
déli 12 órakor kisértük 
tőben. 
Farkas Istvánná szül, báró Kohner Ida és dr. Lukács 
Antalné szül, báró Kohner Kató gyermekei, Farkas István, 

dr. báró Dirsztay Gedeon és dr. Lukács Antal vejei, 
Farkas Károly, Judith és Pál, báró Dirsztay Etnmi és Béla, 

ifj. Lukács Antal és Hanna unokái, 
sógorai, sógornői és egész rokonsága.

ÁLDÁS EMLÉKÉRE!

és a kongresszusi zsidóság élén. 
A legnehezebb időkben, az egyre 
fokozódó súlyos gazdasági válság
ban is emlékezetes alkotásokkal 
gyarapította a magyar zsidósá
got. Reá valóban illenek a sza
vak, hogy: egyik kezében kard, 
a másikban építőszerszám volt. 
Mikor pedig úgy látta, hogy már 
nem használhat felekezetűnek, 
mert további munkássága külön
böző mesterséges akadályokba üt
közik, visszavonult mindazok 
őszinte fájdalmára, akik abban a 
hiszemben voltak, hogy a magyar 
zsidóság a reázúduló viharokban 
nem nélkülözheti báró Kohner 
Adolf sziklakemény akaraterejét, 
megértő és sokszor megbocsájtó 
bölcsességét, előkelő szellemiségét, 
évszázados talajon nőtt nemes 
lelki kultúráját, ragyogó intellek
tusát és nagy zsidó szívét.

Legyünk hálásak annak a ren
deltetésnek, amely nekünk, ma
gyar zsidóknak, báró Kohner 
Adolfot adta és ne legyünk hálát
lanok azzal szemben, aki egy éle
ten keresztül önzetlenül, hűséges 
szeretettel, mindig csak adott és 
áldozott. A magyar Izráel: ortho- 
doxok és neológok egyaránt mély
séges tisztelettel és büszkeséggel 
fognak mindenha emlékezni Koh
ner Adolfra, aki két évtizeden 
keresztül gondozta érdekeit és 
vezető pozíciójából elvonulva ha
láláig féltő szeretettel követte a 
vergődő, sorvadó zsidóság fájdal
mas útját a jövő felé ...

szenvedés után elköltözött az élők

1937. évi február hó 2-án, kedden 
utolsó útjára a kerepesiúti izr. teme-
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Kohner Adolf alkotásai
Kohner Adolf báró régi előkelő, 

nagy család sarja volt, amely 
számos kiválóságot adott a hazá
nak és felekezetének. A közgaz
dasági életben négy évtized óta 
határtalan tisztelet környezte, ne
vének súlyát és tekintélyét a kon
junkturális viszonyok sem tudták 
kikezdeni. 25 évvel ezelőtt, mint 
az Országos Izraelita Közalap el
nöke lépett a felekezeti életbe. A 
nemzetiségi vidékeken iskolákat 
állított a magyar zsidóság szá
mára, aminthogy a Közalapot a 
millenniumi ünnep idején az az 
elgondolás hozta létre, hogy emlé
ket emeljenek az ezeréves Ma
gyarországhoz való tartozásunk
nak. A Közalap ügye annyira szí
véhez forrott, hogy hosszú évek 
múlva, amikor már a zsidóság 
legelső közjogi méltóságába: az 
Országos Iroda elnöki székébe ke
rült, lelkes akciót kezdett az 
azóta elértéktelenedett zsidó ala
poknak egyéni áldozatkészség és 
a hitközségek hozzájárulása révén 
leendő felfrissítése érdekében.

Dr. Neumann Ármin halála 
után a Magyar Izraelita Kézmű- 
és Földművelési Egylet vezetését 
is vállalta és újjáteremtette ezt a 
legrégibb magyar zsidó társa
dalmi egyesületet, amelynek el
nöki székéből meg akarta valósí
tani a magyar zsidóságnak a 
földműveléshez való visszavezeté
sét. Tizenkilenc évvel ezelőtt a 
közbizalomnak engedve Székely 
I erenez elnöksége idején tárca- 
nélkiil elöljárói tisztet vállalt a 
pesti hitközségnél és csak akkor, 
midőn az Országos Iroda elnöksé
géről lemondott, távozott a hitköz
ség elöljáróságából is.

1928. évi április havában a VI. 
Izr. Községkerület, majd az Or
szágos Izraelita Iroda elnökévé 
választották. Jelentős, olykor 
sorsdöntő események és akciók in
dultak ki e négy év alatt az Or
szágos Irodából, amelynek tekin
télye újból megnövekedett Koh
óéi- Adolf báró személye és mun
kájának komolysága folytán. Koh
ner Adolf báró személye a legin
tenzívebb kapocs lett a zsidóság 
és a hivatalos szervezetek között.

Egész életében a kötelességtel- 
jesííés példaképe volt. Amikor 
még nem viselt a felekezeti élet
ben hivatalos szerepet, akkor is 
egész tekintélyét és befolyását lat- 

bavetve járt el a zsidóság nagy 
ügyeiben. A világháború folya
mán Vadász Lipóttal együtt a 
védőbizottságot szervezte meg, a 
fehér terror idején pedig Székely 
Ferenc és Léderer Sándor felké
résére igen gyakran jelent meg 
kormányhatóságoknál és irány
adó politikai tényezőknél, hogy 
szót emeljen a zsidóságot ért sé
relmek ellen.

„Ősi tradíciók..."
A felekezeti életben vallott el

veiről Kohner Adolf báró néhány 
éve így nyilatkozott a „Zsidó 
Élet” főszerkesztője előtt:

— Az én életemnek vezérfonala 
az ősi tradíciókhoz való törhetet
len ragaszkodás, a megszentelt 
hagyományok mélységes tiszte
lete, minden zsidó ügy iránti lel
kesedés, a zsidóság egyetemes ér
dekeinek szolgálata.
Ezeket az érzéseket és ezt az aka

ratot a családi otthonból hoztam 
magammal. Apám és nagybátyám 
emlékét tisztelem meg azzal, hogj

A Pesti Izr. Hitközség pere
egy alapitvány miatt

Érdekes perrel foglalkozik a bu
dapesti kir. törvényszék Barabás- 
tanácsa. A pesti izr. hitközség in
dította Zoltán Béla gyógyszerész 
örökösei ellen.

A per előzményei a következők: 
Zoltán Béla gyógyszerész halála 
előtt végrendelkezett és ennek kö
vetkeztében az örökösök — szám
szerűit nyolcán — 1000 — 1000 pen
gős alapítványt létesítettek az Izr. 
Fiuárvaháznál. Az örökösödési tár
gyaláson azonban megjelent a köz
alapítványi igazgatóság képvise
lője, akinek hatáskörébe tartozik 
minden alapítvány és kijelentette, 
hogy az alapítvány összegét nem 
fogadja el, mert 8000 pengő összeg
gel szemben 16.500 pengő a legki
sebb összeg, melynek kamataiból 
egy árva gyermek felnevelhető. Mi
után pedig az örökösök nem voltak 
hajlandók az összeget felemelni, a 
pesti izr. hitközség, mint a Fiúár- 
vaház képviselője, pert indított az. 
örökösök ellen.

A törvényszéken az örökösök az-

Kohner Adolf báró értékes, ko
moly egyénisége tekintélyt és 
díszt adott a zsidóságnak a társa
dalmi és közélet minden területén. 
Emellett az irodalomnak és a mű
vészetnek is általánosan elis
mert hozzáértője, pártfogója és 
mecénása volt. Sem az Iroda élén, 
sem felekezeti életünk egyéb meg
nyilvánulásai terén és nem utolsó 
sorban a zsidó kultúrának tiszta, 
objektív szempontokból való fej
lesztése terén nem pótolhatjuk őt.

azokat a mély kapcsolatokat, 
amelyek őket a zsidósághoz kö- 
t ölték. tovább ápolom. A gyer
mekkor légköre, az a gondolko
zásmód, amelyet maga körül lá
tott, az eszmekor, amelyben föl
nevelkedett, kitörölhetetlen em
lékként issza be magát az ember 
leikébe és megjelöli az utat, amit 
az életben követnie kell. Az én 
gyermekkorom, a légkör, amely 
körülvett, szüleim példája mind e 
hitemhez, a hagyományokhoz való 
ragaszkodást, tanították és én en
nek a tanításnak jegyében ren
deztem be életemet...

zal védekeztek, hogy azt az eredeti 
végrendeletet, mely az alapítványt 
előírja, az örökhagyó megváltoz
tatta, az új végrendeletben pedig 
nincs is szó alapítványokról. De et
től eltekintve, anyagi viszonyaik 
magasabb összeg felajánlását nem 
teszik indokolttá, mert vagyonuk 
nincs, egyetlen jövedelmük az, amit 
a patika bérletéből kapnak.

A pesti izr. hitközség ezzel szem
ben azt vitatja, hogy a Zoltán féle 
végrendelet alapja az az örökösö
dési szerződés, melyet az örökhagyó 
első feleségével kötött, ez pedig meg 
nem változtatható. Ami pedig az 
örökösök vagyoni viszonyait illeti 
a hitközség felfogása szerint a 
gyógyszertár, melyből az örökösök 
jövedelmüket merítik, 4-500.000 pen
gőt ér. A tárgyaláson a közalapít
ványi igazgatóság a hitközség mel
lett avatkozott be és a bíróság el
rendelte a hagyatéki iratok, vala
mint az ügyre vonatkozó belügymi
niszteri iratok beszerzését és a tár
gyalást elhalasztotta.



zsidó Elet— = 5

„A béke azért lehetetlen, 
mert Pest azt lehetetlenné teszi... “ 
Kelenföld-Lágymányos impozáns megnyilatkozása Buda autonó
miája mellett. — Hogyan informálta az Országos Iroda elnöke 

a minisztert?
Impozáns módon nyilvánult meg Buda 

zsidóságának egységes .hangulata az 
ősi hitközség autonómiájának fenntar
tása mellett azon a gyűlésen, melyet 
vasárnap rendezett a Gellért-kávéház 
különtermében a budai hitközség Auto
nómia-Pártja. Oly hatalmas tömegben 
jelentek meg a gyűlésen a Kélenföld- 
lágyimiányosi körzet választói, hogy so
kan: már csak a terem ajtajánál tudtak 
elhelyezkedni, amikor dr. Gosztonyi Ár
min elnök megnyitotta a gyűlésit, mely
nek izzóain lelikies, majdnem türelmetle
nül harcias hangulata most már pilla
natnyi .kétséget sem hagy a választások 
kimenetele iránt.

Dr. Gosztonyi Ármin
elnök meleg szavakkal üdvözölte a hit
község elnökét dr. Kriszhaber Adolfot, 
atelnökét dr. Csobádi Samut és Krámier 
Adolfot, a körzet aleluökét, majd mély 
sajnálattal emlékezett meg Schwarcz 
Samunak, a körzet áldozatkész, lelkes 
elnökének súlyos betegségéről, mely aka
dályozza abban, hogy a lágymányosi 
körzet egységének ebben az impozáns 
megnyifaitkozásába.n részt vehessen. A 
Kelenföld-lágymányosi körzet tagjainak 
erkölcsi kötelességük, hogy minden ere
jükkel megvédjék a budai hitközség meg
támadott autonómiáját. Kötetességük ez 
hálából azzal az anyahitközséggel szem
ben, mely oly tökéletesen tesz eleget a 
körzettel szemben vállalt kötelezettsé
geinek. Templomot épített számára, meg
fejelő helyet biztosított .részére a .hit
községi alkotmány sáncain belül és 
minden nenideikezésere álló eszközzel 
előmozdítja a .körzet fejlődését. Most a 
körzeten a sor, hogy teljesítse köteles
ségét .és leadja szavazatait az autonó
mia mellett. Ezzel tartoznak a nagybe
teg 'elnöknek is, aki minden gondolatát, 
munkásságának nagyrészét a körzet 
ügyeinek szenteli és akinek legforróbb 
kívánsága az autonómia győzelme.

A fúzióra a budai hitközségnek 
semmi szüksége sem lehet, mert 
nincs szüksége semmiféle vonat
kozásban Pest támogatására. Szük
sége a fúzióra legfeljebb Pestnek 
lehet, mely milliós terheinek, in
tézményei fenntartásának alap
ját akarja Buda zsebéből meg

szerezni.
Buda békét akar és ezt a békét bizto
sítja a választó közönség, 'amikor meg

semmisíti szavazatainak erejével azt a 
pártot, mely Buda békéjét megbontotta 
és meg akarta semmisíteni a hitköz

ség autonómiáját. És a választás ered-

nos Húsvéti árul az ismert kiváló minőség
ben, az idén is gyártunk.

A felügyeletet az egri főrabbi, főtisztelendő 

Schreiber Simon ur 
gyakorolja.

A húsvéti áru gyártásának rituális felügyelete még sokkal szigorúbb, mint az egész 
éven 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.
0^3'1 9HIBÍ tehát a legvallásosabb emberek is a 

515 Ul legteljesebb bizalommal fogyaszthatják.

FRARCK HENRIK FIAI R.-T.
Budapest, 113. postafiók 5. Telefon: ‘2-6S8-45.

rnényével kell elégtételt szolgáltatni an
nak a vezetőségijeik, mely rágá'imakka.1 
szembeszállva, hősies önfeláldozással 
küzd a hitközség önállóságáért.

Krámer Adolf
körzeti alelnök .tett most hitvallást az 
autonómia mellett, maid

Goldberger Sándor
elöljáró mutatott rá arra, hogy Buda

meg kellett győződnie arról, hogy Pestnek nemcsak Buda pénze kell, 
hanem elsősorban Buda autonómiájának megsemmisítése árán: a hatalom. 

(Úgy van! Úgy van! Nagy zaj!)

Azt, hogy Sternéik fel akarják falni Bu
dát még meg tudja .érteni, de hogy 
ebben nekik budaiak segédkezzenek már 
képtelen megérteni.

Egerszalóki Ziegler Béla

szerint Buda készségesen fizetne türelmi 
adót Pestnek, mint annakidején a kalan
dozó lovagoknak fizettek, csak, hogy 
békében hagyják. A választásokon .fő
leg azért .kell impozáns .győzelmet aratni, 
hogy az .egész ország zsidósága lássa, 
■hogy Buda osztatlan akarata nyilvánul 
meg az .autonómia mellett.

Dr. Kriszhaber Adoli,
a budai hitközség elnöke emelkedett 
ezután szólásra. Beszéde elején utalt 
arra, hogy eddig távoltartotta magát a 
pártharcoktól, de most, amikor követ
kezik a döntő küzdelem órája már kör
vonalaznia kell álláspontját. Megemlé
kezett arról 

békéje csak az autonómia impozáns 
győzelmével biztosítható. Minél nagyobb 
lesz a győzelem, annál szilárdabb lesz 
a béke.

Dr. Szilárd Bertalan
elöljáró szerint Kelenföld-iLágymányos 
magatartása adva van akkor, amikor 
tudja, hogy a körzet mártír elnökiének, 
Schwarcz Samunak kívánságát teljesíti, 
ha egységes sorokban szavaz le az 
autonómia mellett.

Dr. Gosztonyi Ármin elnök méltatta 
most Vető Sándor és Goldberger Sán
dor érdemeit, melyeket a templom meg- 
tremtése körül szereztek, ajd

Vető Sándor,
a budai hitközség kultúr-elöljárója em
lékezett meg azokról .a tárgyalásokról, 
melyek a béke érdekébem Stern Samu
val és Szántó Jenővel lefolytak és me
lyek során

a küzdelmes útról, melynek fon
tos stációjaként áll helyén Buda
pest egyik büszkesége: a lágy
mányosi templom, mely megépült 
annak ellenére, hogy akadtak zsi
dók, akik mindent elkövettek, hogy 

felépítését megakadályozzák.
Arra a kérdésre válaszolt ezután,

miért nem lehet békét kötni a 
pesti hitközség elnökével,

aki egyben elnöke a VI. .közséigkerület- 
nelk, de elnöke az Országos Irodának 
is. Buda szívesen támogatta volna Pest 
intézményét, készségesen juttatott volna 
.az anyagilag gyenge hitközségeknek is 
segítséget. Tett is oly irányú prepozí
ciót, hogy

létesítsenek egy alapot, melyet 
egy külön bizottság kezeljen és 
melyből évröl-évre a szükséghez 
mérten ez a bizottság utalja ki a 
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gyengébb hitközségeknek a se
gítséget. Ezt az ajánlatot Pest el

eresztette a fiile mellett.
Budának sokat kellett tárgyalnia a k-or-

a béke azért lehetetlen, mert Pest ezt lehetetlenné teszi.

Örömmel állapíthatja meg. hogy ma már 
az a helyzet. hogy a kormányliatóságok 
ismerik a való helyzetet és Buda szá
mít támogatásukra.

Oly érveket hoztak fel az auto
nómia ellenielei a kormányható
ságok előtt álláspontjuk támoga
tására, melyek miatt szégyen
keznie kellett, mert nem feleltek 

meg a valóságnak.
így amikor a budai választás elhalasztá
sát kérte az a szerv, melynek az 
egész magyar zsidóság érdekeit kellene 
képviselnie pártatlanul, azt hozta fel in
dokul, hogy a statútumokban oly rendel
kezések vannak, melyek a hitközségek 
jelenlegi szervezetét gyökeresen meg
változtatják. Átnézte gondosan a 'hit
község kiváló iogász-alelnökével (közbe
kiáltások: Éljen Csobádi!) a rendelke
zéseket. de semmi hasonló intézkedésnek 
még a nyomát se találták. A másik érv 
az volt, hogy Pest kívánságai azért 
respektálandók. mert az ország kon
gresszusi zsidóságának 60 százalékát 
teszi ki. Ez is valótlan volt. Ezekről a 
kormány meggyőződött és 'beállt az a 
helyzet, hogy most már a kormányha- 
tóságok is tudják, hogy

a magyar zsidóság egyik vezető 
szerve hamis adatokkal járult 
hozzá, hogy megsértessék a zsi

dóság autonómiája.
melyet annak létesülése óta mindig res
pektált. Az egyik tárgyalás alkalmá
val

azt mondta a miniszter, hogy 
előtte 5000 olyan budai zsidó alá
írása iekszik, akik mind a budai 
és pesti hitközségek egyesítését 
kívánják. Erre azt felelte a mi
niszternek. hogy az ellenbizonyf- 
tékot majd a választás eredménye 

fogja megadni.
Arra kéri tehát Buda választóit, hogy 
most amikor eljött a bizonyítás ideje, 
álljanak egy emberként a veszélyeztetett 
autonómia mellé. Lássa a miniszter, 
hogy Buda választói nagy többséggel 
foglalják el azt az állásportot. melyet 
a hitközség vezetősége képvisel. (Óriási 
taps és percekig tartó .éljenzés.)

Dr. Csobádi Samu
hitközségi alelnök .annak a meggyőzödé
nek adott kifejezést, hegy a budai hit
község választói két hét múlva oly 
döntést fognak hozni, mely örök időkre 

mányhatóságoiklkal az autonómia védel
mében és bizony nehéz helyzetben vol
tak Buda exponensei, amikor azt kellett 
bizonyítani, hogy 

biztosítani 'fogja Buda önállóságát és 
fejlődését. A fúzió hívei azt állítják, 
hogy Pest tönkremegy a Budára átköl
tözött tagok elmaradt adói miatt. Pest 
költségvetése azonban azt mutatja, hogy 
ez a.z érv hamis, mert

Pest bevételei nem csökkentek, 
ami természetes is. ha figyelembe 
vesszük, hogy nemcsak Pestről 
költöznek hívők Budára, hanem 
Budáról is Pestre és még többen 

a vidékről.
Az sem igaz, hegy Pest intézményei el
sorvadnak. Ha van is bizonyos deka
dencia, ennek oka a tömeges kitérésiek
ben keresendő.

Buda kész lett volna a választás 
elkerülésére, de csak akkor, ha a

Tévedés volt a pestiek 50(10 aláírása és tévedés az az állandóan kolpor- 
tált hir. hogy a statútumok jóváhagyása már csak napok kérdése.

A pánt hajlandó volt a békére és meg
egyezésre. de ha ezt a hitközség ön
állóságának feladása árán érte volna el, 
akkor a vezetők megiérdömelniék, hogy 
záptojásokkal dobálják meg. A testvér
harc borzalmas dolog, de nem Buda kez
deményezte. Annyira nem. hogy

előtte a magyar zsidóság egyik ki
válósága jelentette ki, hogy örök 
dicsősége a pártnak, hogy csak 
félesztendövel később alakult nteg. 

mint az ellenpárt.
Ezután megemlékezett a legújabb párt
ról az ú. n. Békepártró’:, mely Janus- 
fej'ének egyik arcával Budára néz, de a 
másikkal Pestnek kínálkozik fel. Ez a 
párt körlevelet adott ki. mely a párt 
valódi szándékait akkor fedte fel, ami

Nieió Dávid
Svát hó 7-én volt 210 eszten

deje, hogy Xietó Dávid, a londoni 
szefárd gyülekezet híres prédiká
tora meghalt. 1654-ben született 
Velencében, Livornóban volt dájján, 
iskolafő és tekintélyes orvos. 1702- 
ben hívták meg a londoni tekin
télyes szefárd gyülekezet élére. 
Spanyol, olasz és héber nyelven 
dolgozott. Kitűnő apologetája volt 
hitének, ki feltűnést keltő vitaira
tában szállt harcba Cranganor ér
sekével, Diego da Assueiao Justi- 
nianoval, az 1705 szeptember 6-án 
tartott lisszaboni autodafé dicsőítő
jével. Sikeresen harcolt Sabbatai 
Cevi csatlósával. Óhajéin Xeche- 
miúval, kinek kalandor volta 

fúziósok nyilatkozatot adnak, mely
ben kijelentik, hogy tévedtek, ami
kor azt hitték, hogy a választók 
többsége a fúziót kívánja és azért 
annak az érdekében, hogy a zsi
dóság jelenlegi helyzetében a vá
lasztási küzdelem elkerültessék, 
fenti megállapítások következtében 

pártjukat feloszlatják
és kötelezik magunkat, 'hogy a jövő cik
lusban semmi olytan indítványt nem 
tesznek, mely Buda autonómiája ellen 
irányul. Erre azonban az ellenpárt nem 
volt hajlandó. így a választók mondják 
maiid ki a döntő szót. Arra hívta még 
fel a figyelmet, hogy a döntő és fölé- 
uyies győzelem már azért is érdeke 
Budának, ment e.nmek hatása alatt re
mélhetőleg a kormány meg fogja vál
toztatni a statútumok ázom rendelkezé
seit. melyek Buda ártalmára válhatnak.

Gesztes Ferenc.
az Autonómia Párt népszerű elnöke volt 
a 'gyűlés utolsó felszólalója. Pest érvei 
tele vannak tévedésekkel.

kor támadást intézett Krisahaiber Adod 
el’ien, aki alatt létesültek vagy izmosod
tak meg Buda intézményei, lépiiltek meg 
vagy épültek újjá a templomok és vá
dolni merte azt a Csobádit, aki minden 
tudását és munkakészségé.t Buda ügyé
nek szenteli önzetlenül, akinek a sta
tútum elleni észrevételeire kiváló jogá
szok mondták, hogy ezek jogi szem
pontból kiemelkedőbb alkotások, mint 
maga a statútum. Az ilyen állításokra 
majd

Buda választói fogják megadni 
két hét múlva minden terror és 
megfélemlítés dacára a méltó vá

laszt.
Ezzel a .gyűlés dr. Gosztonyi Ármin 

elnök zárszavaival véget ért.

bebizonyításához nagyban hozzájá
rult. Cevi Askenázi amsterdami 
rabbi, ki Budavár ostrománál cso
dálatosan megmenekült és kit 
Chacham Cevi néven ismer és tisz
tel a zsidó történet, Xietót hatha
tósan megvédelmezte egyízben, mi
dőn Spinoza hívének akarták egy 
félreértett beszéde miatt feltüntet
ni. Halála hírére Xietó szívhez 
szóló gyászistentiszteletet rendezett 
a londoni szefárd zsinagógában, 
melyben Jákob Emden. Ch. Cevi 
fia elbeszélése szerint katafalkot 
állították és azt sírva vették kö
rül a lóidőn idő londoni szefárdok. 
A zsidó tradíció Xietónak meleg
hangú apologetikus iratát, melyet 
sokan olvastak, második Kuzari 
néven ismeri.
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Mi is történt tulajdonképen?
— Beszélgetés —

(Személyek: 1. A termetes részvénytársasági igazgató, — 2. A fakó
képű állástalan tanár.)

— Gratuálok, kedves direktor 
úr, szívből és melegen ...

— Mihez, mihez?
— Végre beteljesedhetik szívük 

régi vágya: immár az ősválasz
tók elé állhatnak Budán. Régi 
óhajuk válik ezzel valóra. A kul
tuszminisztérium legújabb rende
leté most már lehetővé teszi, hogy 
Hilda zsidósága maga döntsön: 
akarja-e, hogy hitközsége to
vábbra is önmaga intézze a sa
ját sorsát, avagy fúzióban, együtt
működésben, vagy tudj’ Isten, 
milyen csalafinta „közösségben” 
akarja önrendelkezési jogát pré
dául dobni a nagy célnak: a pesti 
hitközség adójövedelmei felfoko
zásának, még pedig a budai zsidó 
polgárság zsebéből, tehát a budai 
hitközség rovására? És most, hogy 
a kultuszminisztérium rendelete 
erre alkalmat ad, ezzel nekünk is 
alkalom kínálkozik arra, hogy bi
zonyos kérdések felvetésével tiszta 
helyzetképet alkossunk magunk
nak a pest-budai harcról.

— Kíváncsi vagyok, mi követ
kezik ezután a diplomatikus beve
zetés után?

— Mindjárt látni fogja. Ves
sünk azonban előbb futó pillan
tást ennek a párviadalnak kezde
tére és későbbi alakulására. Kez
detben volt — úgyebár — a pesti 
hitközség nagy költségvetési ag
godalma: mi lesz, ha a gazdagabb 
pesti zsidók egyre többen költöz
nek át Budára és Pest kénytelen 
lesz adófizetésüket nélkülözni? A 
felelet hamar megvolt: Hát ne 
nélkülözze! Erre pedig két mód 
van: vagy átadja Buda önként, 
amire Pest igényt tart, vagy el
veszi tőle Pest „törvényes alapon”. 
Minthogy pedig Buda már kezdet
ben sem hagyott fenn kétséget 
aziránt, hogy mikép vélekedik 
Pestnek igényei felöl, sürgősen 
hozzáláttak a „törvényes alap” 
előkészítéséhez. És hogy ne úgy 
lássák, mintha a törvényes alap 
kizárólag Buda nyakába szánt 
lasszó volt, ezért nem egy külön 
e célra kieszelt „törvényes” intéz
kedést ütöttek nyélbe, hanem egy
szerre felfedezték, hogy a kong
resszusi zsidóság Szabályzata 
most már annyira elavult, hogy 
azonnal, máról-holnapra meg kell 
változtatni. Ezzel azt a látszatot 

tudják kelteni, hogy az egész ma
gyar zsidóság érdekében készül az 
nj Szabályzat, összehívták a kon
gresszust, még pedig, amint azt 
lovagias ellenfelek az egész kul- 
túrvilágbsn tenni szokták, úgy, 
hogy a velük ellenkező nézeten 
levőket szóhoz sem engedték jutni. 
A kongresszusi kiküldöttek listá
jára vonatkozó megegyezést rövid 
úton félretéve, az egyetlen dr. 
Kriszhaber Adolf kivételével a 
budai autonómia képviselőit mind 
kibuktatták. S bár csalódtak, mert 
dr. Kriszhaber Adolf egymaga 
helyt állott egy egész táborért, 
mégis azt mondhatták, hogy az ő 
egy szavazata állott az összes 
többi szavazatokkal szemben.

— Hát ha olyan nagyon igaza 
volt dr. K1 iszhabernak, hogyan 
van az, hogy senkit sem tudott a 
kompakt többségből azon a kon
gresszuson meggyőzni és a maga 
igaza mellé állítani?

— Mert a többséget nem is az 
érdekii te, igaza van-e neki vagy 
sem?! No. és azután ettől kezdve 
állandó lett a birkózás a két párt 
között. Pest felvette a harcot 
Buda ellen — ennek saját terüle
tén is. Valahányszor a budai hit
község elöljáróságában vagy kép
viselőtestületében, vagy akár a 
budai ehevrában is, szembe lehe
tett szállni az autonómistákkal, 
nem mulasztotta el az alkalmat, 
hogy híveit harci sorba állítsa. A 
legszilajabb korteskedéssel, pénzt, 
fáradságot és nyomdafestéket 
nem kímélve, próbálta a budai 
hitközség mai autonómista veze
tőségét legyűrni, de sehogy sem 
sikerült. A fúziósok mindig gyá
szos vereséget szenvedtek. Erre 
valamelyikük egy szerencsétlen 
új jelszót talált ki: Menjünk az 

A

Pesti Chevra Kadisa Izr. Szentegylet 
a
ftbruár hó 10-én, szerdán délután fél 5 órakor 
a Dohány-uccai zsinagógában JOM-KIPPUR 
kolaun istentisztelettel kapcsolatosan 
alapítási ünnepélyt 
tart, melyre tagjait ezúton meghívja.

A Pesti Chevra Kadisa elöljárósága.

ősválasztók elé! Buda azt felelte: 
Szívesen, amikor majd itt lesz az 
ideje! — és állta tovább a harcot. 
A fúziósok tovább is sürgették az 
ösválasztást — mígnem egyszer- 
csak valóban eljött az ideje. De 
ekkor csoda történt. A fúziósok
nak most egyszerre nem kellett 
ez ósválasztás. Hogy miért, nem 
szorul magyarázatra. És hogy ne 
kelljen magatartásukat és politi
kájukat a vá'asztok ítélete alá bo
csátani, az Országos Irodával 
együtt — egy helyt nem álló és 
alaptalan megokolás kíséretében 
— előterjesztést tettek a minisz
tériumnak arra, hegy a válasz
tásokat halassza el. Ezt sikerült 
is elérniök. Öfc kérték ezzel a fe
lekezeti autonómia figyelmen kí
vül hagyását. Már pedig: volenti 
non jit iniuria, — aki önként le
mondott az autonómiáról, azon 
nem is esett sérelem, — de sé
relem esett azokon, akiknek ro
vása-a ők a felekezet nevében elő
terjesztést tettek és sérelem esett 
magán a felekezeti autonómián.

— Azt magam is belátom, hogy 
ez a játék a halasztással céltalan, 
értelmetlen,tehát fölösleges is volt.

— De mennyire! Először is 
azért, mert amit ettől a kíméleti 
időtől vártak, egyáltalában nem 
következett be. Ök persze azt hit
ték, hogy a három hónap eltelté
vel a választásokat majd csak az 
1937-es választói névjegyzék alap
ján lehet megtartani, ennek elké
szítése pedig legalább újabb há
rom hónapot v esz igénybe. Csalód
tak. A választási eljárást ott le
het folytatni, ahol a halasztó ren
delet félbeszakította. De a másik 
várakozásuk sem teljesedett. Azt 
remélték, hogy Budán majd meg
unják a sok hercehurcát és majd 
csak belemennek valamilyen „bé
kébe”. De ebben is csalódtak. Buda 
keményebben és konzekvensebben 
áil az autonómia mellett, mint 
valaha.



— ZSIDÓ ÉLET8

— Dohát, miért nem akarnak a 
budaiak békét kötni?

— Mondja, direktor úr, ismeri 
Sipulusz esetét a sajttal? Azt írta 
egyszer valahol Sipulusz, hogy ő 
ellenséges viszonyban van a sajt
tal, mert ö meg akarja enni a 
sajtot, bár ez nem akarja öt meg
enni. Ebből persze „béke” nem le
het, mert hát a sajt békén hagyja 
ugyan Sipuluszt, de Sipulusz nem 
hagyja békén a sajtot. A további 
kommentárt úgy-e elengedi? Kü
lönben is ezek után, ha a fúzió
sok félnek a választástól, akkor 
mi alapon várnak engedményt az 
autonómistáktól?

— Mit ért azalatt, hogy „ezek 
után?”

— Hát a minapi miniszteri ren
delet után, amely egyrészt meg
állapítja, hogy itt a választási el
járásnak egyszerűen csak félbe
szakítása történt, tehát ott lehet 
folytatni, ahol abbahagyták, más
részt pedig világossá teszi, hogy 
a minisztérium igenis felismerte 
az Országos Iroda és a Pesti Izr. 
Hitközség együttes halasztási ké
relmének tarthatatlan indokolá
sát, amikor azt mondja, hogy „a 
választásokat csak a Kiegészítő 
Szabályzat rövid időn belül re
mélt jóváhagyására tekintettel” 
halasztotta el. Amiben persze ön
magától értetődően az is benne 
van, hogy most pedig már szabad 
folyást engedhet a választók aka
ratnyilvánításának, mert a „rövid 
időn belült remélt jóváhagyás” — 
hiú remény. Ezzel pedig a Pesti 
Izr. Hitközség és az Országos Izr. 
Iroda közös akciója lelep
leződött és csúfos vereséghez is 
vezetett. Egyébként is teljesen 
hamis konzekvenciákat vonnak le 
Pesten a történetekből, mert nem 
akarják megérteni a miniszteri 
rendelet igazi értelmét.

— Hogy-hogy?
— Hát úgy, hogy nem akarják 

tudomásul venni, hogy 1) ez a 
rendelet teljes és százszázalékos 
elégtétel Budának az autonómiá
ján esett sérelemért és hogy 2) a 
rendelet ennyiben teljesen tiszta, 
világos és félreérthetetlen Ítéle
tet involvál az Országos Iroda el
járása fölött is, amely a halasztó 
rendeletnek egy megtévesztő in
dokolással kezdeményezője és ki- 
provokálója volt. Amikor pedig 
az Országos Iroda úgy viselkedik, 
mint a magyarországi zsidóság 
legfőbb képviselete és ugyanak

kor a kormányhatóságnak egy 
ilyen elitélő intézkedését vonja 
magára, akkor nem tehet úgy, 
mintha mi sem történt volna, nem 
léphet föl a Budával való egyez
kedési tárgyalások személysze
rinti influálásában oly módon, 
mintha régi tekintélye ép és csor
bítatlan volna. Nem látják be, 
hogy akik közéleti funkciókban, 
felelős állásukban elkövetett hibá
jukkal ilyen Ítéletet provokáltak, 
azok nem térhetnek efölött egy

Emlékek
Irta: Feleki Sándor

Neumann Sándor ezen soraihoz 
legyen még szabad hozzáfűznöm: 
A hitközségnek két és fél század 
óta földesurai s a zsidó hitközség
nek atyai gyámolítói voltak min
denkor a gróf Czirákyak. Ez a kon
zervatív, szigorúan katolikus csa
lád mindenkor szeretettel és bőke
zűen támogatta a lovasberényi zsi
dóságot. Jellemző s a mostani szo
morú, a gyűlölet páráival telitett 
levegőben fájóan említendő, hogy 
atyám volt zsidó létére a székesfe
hérvári káptalannak orvosa, holott 
akkor Székesfehérvárott 24 katoli
kus orvos működött. Az akkori li
berális lapok, főleg a Lonkay An
tal által szerkesztett „Magyar Ál
lam”, emiatt többször megtámadta 
a székesfehérvári káptalant, de 
hasztalanul. Még most is kegyelet
tel őrzöm azokat a gyönyörű, meleg 
barátsággal írt leveleket, melyeket 
a múlt század nyolcvanas éveiben 
az akkori címzetes püspök, Prifach 
József intézett atyámhoz és szere
tettel őrzöm azokat a leveleket is, 
amelyeket Krécsy Károly kanonok 
írt hozzám. A kanonok, ki jelenleg 
82 éves, 1926. március 13-án kelt 
soraiból legyen szabad néhány mon
datot idéznem, annak illusztrálá
sára, hogy a mai, felekezeti gyü- 
löltséggel átitatott és megfertőzött 
világban is mily emberi szeretettel 
lobogó lelkek vannak még. íme 
pár sor a kanokok leveléből: „Hi
szen mi egykor, mint lovasberényi 
lakósok, egy családot képeztünk. A 
kölcsönös tisztelet és becsülés tar
tott össze bennünket. Ha volt la
kásuk előtt elmegyek, felmerül lel
kemben kedves, jó öreg szüleinek 
emlékezete, alakja és fiaiké, kik

Zsidó Élet
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szerűen napirendre, azoknak le 
kell vonalok ebből az Ítéletből a 
konzekvenciát önmagukra nézve, 
ha csak szemernyi felelősségérzet 
is van bennük és félre kell áll- 
niok, el kell hagyniok azt a posz
tot, amelyen a zsidóság legfőbb 
hivatalos képviseletének tekinté
lyén ilyen csorbát ejtettek. Ez a 
közéleti szereplés etikájának al
fája és ómegája... Ehelyett ők 
„békét” diktálnak... Még mindig 
diktálnak ... SPECTATOR.

2. 
mind a hárman előkelő pozíciót 
töltenek be. Különösen kedves dok
tor urra, mint jeles költőre büszke 
Lovasberény. Isten áldása legyen 
kedves doktor úrral és mélyen tisz
telt családjával. Szívből üdvözli ré
gi tisztelő híve Krécsy Károly ka
nonok”. (Megjegyzem, hogy a jeles 
pap azóta prépost lett.) Mint va
lami rég letűnt múltra nézek vissza 
a XIX század végére, mikor atyám, 
a lelkes zsidó, nemcsak gróf Czi
ráky János tárnokmesternek, a fel
sőházi konzervatív párt vezérének 
volt uradalmi és házi orvosa s 
utána gróf Cziráky Antal belső 
titkos tanácsosnak és gróf Cziráky 
Béla főudvarmesternek, de házior
vosa volt az összes környékbeli ka
tolikus és református lelkészeknek 
is. De ezek egyúttal mint hűséges 
barátok is szerették. Amikor 1884 
év telén az agg tárnokmester súlyos 
tüdőgyulladásba esett, nem akart 
más orvost látni, mint „az öreg Fe
lekit”, noha tudta, hogy igen ko
moly az állapota. De különös meg
becsülésben állott a gróf Cziráky 
családnál boldogult édesanyám is, 
és gróf Cziráky Antal őt kérte fel 
arra, hogy leányát, Margit grófkis
asszonyt, a későbbi Eszterházy 
Miklósné hercegnét és fiát, Lászlót, 
aki a lovasberényi majorásus ura 
lett s az idén hunyt el, zongorázni 
oktassa, amit anyám két éven át si
kerrel meg is tett. Az ő művészi 
zongora játékának illusztrálására
megemlítem, hogy anyám már 16 
éves korában egy Vigadó-beli hang
versenyen lépett fel, oly sikerrel, 
hogy a jelenvolt Liszt Ferenc a pó
diumra sietett és megölelte, meg
csókolta a fiatal művésznőt.

Úgy érzem, hogy nem volna tel
jes a boldogult édes atyámról írt, 
rajz, ha nem közölném e lap más 
helyén a róla fájó szívvel írt „A 
doktor bácsi” című versemet.



9ZSID6 ELET-----

MENTSÜK MEG HITKÖZSÉGEINKET!
Irta: Dr. LTNKSZ IZSÁK kőszegi főrabbi

7. §. Gondoskodnak arról, hogy 
minden városban lakjanak tanítók. 
Ha egy városban tanító nincsen, 
átok alá helyezik lakóit, míg nem 
fogadnak fel tanítót. Ha ez sem 
bírta rá őket, hogy alkalmazzanak 
egyet, lerombolják a várost, mert a 
világot csak az iskola gyermekei
nek lehellete tartja fenn. (Fontoljuk 
meg jól e tanítást! Szerző megj.)

(Jegyzet: A Chósen-Mispot 163. 
fej. 3. §-a ezt hirdeti: „Városban, 
ahol tanítót alkalmaznak, de a gyer
mekek szülei nem képesek egyet fo
gadni és a város fizeti: ilyen eset
ben mindenki vagyona szerint járul 
hozzá. Amire a város lakóinak 
szüksége van, még ha egyesek nem 
is veszik igénybe, p. o. rituális für
dőt, mégis vagyonuk szerint hozzá
járulnak.” Mert híveink nem isme
rik e törvényeket, más most hitköz
ségeink szelleme, mint azt Törvény
hozónk tőlünk megköveteli.)

8. §. Csak ha már öt évesek lettek, 
viszik oda; fiatalabbaknak nincs ott 
helyük. Ha a gyermek sovány, csak 
ha már öt éves lett. (Mindenesetre 
már, ha három éves lett, tanítsák a 
héber betűkre, hogy folyékonyan 
tudja a Tórát olvasni.) Alexandriá
ban már 3—4 éves arab fiúk keres
kednek, írta nekem egy ott lakó 
rokonom.)

9. §. Még ha a gyermeknek rossz 
is a felfogása, ne vegyék ki; üljön 
ott másokkal, talán későbben meg
érti.

10. §. Nem szabad a gyermekeket 
kegyetlenül ostorral vagy bottal 
megverni, csak egy kis szíjjal. (A 
lapos szíj csak kis fájdalmat okoz. 
Ez elég! Szerző megj.)

11. §. A tanítás tartson egész nap, 
sőt még az éj kezdetén is, hogy ne
veljük arra, hogy későbben nappal 
és éjjel tanuljon.

12. §. A gyermekek csak pénteken 
és az ünnepek előestéjének vége felé 
hagyják abba a tanulást.

13. §. Még ha a szentélyt építik, 
sem szabad a tanítást abbahagyni. 
(Azt hiszem, hathatósabb szavakkal 
senki sem hirdeti a tanítás inicvó- 
ját.) A 14. §. arról szól, hogy szom
baton csak ismételjenek, újat ne 
tanuljanak. A lő. § szerint elég egy 
tanítónak 25 tanítvány. Ha többen 
vannak, legyen segédtanítója. A 
Sach azonban megjegyzi, hogy ez 

egyéni dolog. A 16. § megjegyzi, 
hogy ki szabad a gyermeket az is
kolából venni, ha a városban van 
egy másik tanító, akinek jobb a 
módszere.

17. §. Ha a tanító elhanyagolja a 
tanulókat, kimegy és más munkát 
ad nekik, vagy ha nem lelkiismere
tes, akkor ráillik Jer. 48. fej. 10. 
verse: „Átkozott, aki az Örökkévaló 
munkájában lelkiismeretlen!” Azért 
csak olyan tanítót kell alkalmazni, 
aki Istenfélő és jártas a Tórában és 
magyarázatában. A tanító ne vir- 
rasszon, hogy nappal lusta legyen. 
Ne egyék keveset; ne — többet, mert 
ez mind a jó tanítás rovására megy. 
(Figyelmeztetik-e erre a tanítókép
zőben az ifjakat?)

18. §. Ha már van is tanító és jön 
ennél jobb, előmozdíthatják az elsőt. 
(Jegyzetem: Mert nem a tanító el
látása a fő, hanem a tanítványok 
nevelése. Különben ezen törvény

Egységben az erő!
Irta: Dr. Kertész Manó, a budai hitközség elöljárója.

Áll az új budai templom; meg
bízható ítéletű szakemberek véleménye 
szerint Magyarország egyik legszebb 
zsidótemploma. És ugyanekkor központi 
templomunkban megszólalt az új or
gona, hogy áhítatot keltő hangjaival 
szárnyat adjon Istent kereső lelkűnk
nek. Hogyha a budai hitközség lelbben a 
most végetérö ciklusban semmi egyebet 
nem alkotott volna, mint ezt a 'templo
mot és ezt az orgonát, akkor is minden 
tárgyilagosan gondolkodó ember előtt 
megdönthetetlen .bizonyságot adott arról, 
hogy erkölcsi és anyagi alapja szilárd, 
hogy nemes hivatásának magaslatán áll 
és hogy jövendője, — ha a benne szuny- 
nyadó erőket akadálytalanul kifejtheti 
— a legszebb reményekre jogosít.

A hitközségről beszélek és nem az 
elöljáróságról; mert .nem maga az elöl
járóság, hanem hitközségünk egyete
mének teremtő lendülete hozta létre

Síremlékek
a legolcsóbb árban
Lőwy-nél Budán

II.. Fő-n. 79. Tel ■ 1-515-81. 
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út. 
Atroleybusz indulási állomá
sától 2 percnyire. 

csak serkentette a tanítókat, hogy 
művelődjenek. Amerikában is erre 
kell törekednie a rabbinak, mert al
kalmazása ideiglenes.)

19. §. Ha van itt két tanító, de az 
egyik sokat tanít ugyan, de nem 
magyarázza meg azt alaposan, a 
másik kevesebbet tanít, de azt jól 
megértik, akkor azt fogadják, aki 
alaposan tanít. (Tehát erre töre
kedjék a lelkiismeretes tanító.)

A 20. és 21. § szívünkre köti, hogy 
a tanító nős, a tanítónő pedig fér
jével együtt legyen. A 22. § jogot 
ad minden tanítónak, hogy társa 
mellett iskolát nyithasson (a múlt 
század első felében, mikor még nem 
voltak ú. n. nyilvános iskolák, szin
tén konkurráltak a tanítók egymás
sal), „mert Isten igazságos és akar
ja, hogy a Tóra nagy és hatalmas 
legyen”.

Legyen ez egész életünkön át leg
főbb törekvésünk!

ezeket a nemzedékekre szóló gyönyörű 
alkotásokat. Én közvetlen közelről lát
tam ugyan azt az önfeláldozó munkát, 
amelyet elöljárótársaim e .nagyszabású 
alkotások anyagi eszközeinek előterem
tésében és a munkálatok műszaki megal
kotásában kifejtettek; és közvetlen kö
zelről bámultam azt a férfias bátorsá
got, amellyel — két és félezer év előtti 
nagy ősök példája szerint — egyik ke
zükben a védekező fegyvert, a másik
ban a vakoló kanalat tartva, úrrá let
tek mindazokon az akadályokon, ame
lyeket részint a gátoló szándék, ré
szint váratlan események gördítettek 
eléjük. Am az ő nagyszerű egyéni tel
jesítményeiket látva sem homályosult 
el bennem soha annak a tudata, hogy 
e kitűnő férfiak áldozatos munkájában 
a hitközség egyetemének, minden budai 
zsidó testvérünknek teremtő akarata 
testesült meg.

Antaeusról azt beszéli a görög 'hit
rege, hogy Heracles 'hiába sújtotta 
földhöz, nem tudott rajta diadalmaskodni, 
mert anyja: a föld, valahányszor csak 
érintkezett vele, mindig új erőt öntött 
bele a további küzdelemre. Ennek az 
elöljáróságnak a munkája nyomán is 
azért fakadhattak alkotások, mert szün-
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— Dohát, miért nem akarnak a 
budaiak békét kötni?

— Mondja, direktor úr, ismeri 
Sipulusz esetét a sajttal? Azt irta 
egyszer valahol Sipulusz, hogy ő 
ellenséges viszonyban van a sajt
tal, mert ö meg akarja enni a 
sajtot, bár ez nem akarja őt meg
enni. Ebből persze „béke” nem le
het, mert hát a sajt békén hagyja 
ugyan Sipuluszt, de Sipulusz nem 
hagyja békén a sajtot. A további 
kommentárt úgy-e elengedi? Kü
lönben is ezek után, ha a fúzió
sok félnek a választástól, akkor 
mi alapon várnak engedményt az 
autonómistáktól?

— Mit ért azalatt, hogy „ezek 
után?”

— Hát a minapi miniszteri ren
delet után, amely egyrészt meg
állapítja, hogy itt a választási el
járásnak egyszerűen csak félbe
szakítása történt, tehát ott lehet 
folytatni, ahol abbahagyták, más
részt pedig világossá teszi, hogy 
a minisztérium igenis felismerte 
az Országos Iroda és a Pesti Izr. 
Hitközség együttes halasztási ké
relmének tarthatatlan indokolá
sát, amikor azt mondja, hogy „a 
választásokat csak a Kiegészítő 
Szabályzat rövid időn belül re
mélt jóváhagyására tekintettel” 
halasztotta el. Amiben persze ön
magától értetődően az is benne 
van, hogy most pedig már szabad 
folyást engedhet a választók aka
ratnyilvánításának, mert a „rövid 
időn belült remélt jóváhagyás” — 
hiú remény. Ezzel pedig a Pesti 
Tzr. Hitközség és az Országos Izr. 
Iroda közös akciója lelep
leződött és csúfos vereséghez is 
vezetett. Egyébként is teljesen 
hamis konzekvenciákat vonnak le 
Pesten a történetekből, mert nem 
akarják megérteni a miniszteri 
rendelet igazi értelmét.

— Hogy-hogy?
- Hát úgy, hogy nem akarják 

tudomásul venni, hogy 1) ez a 
rendelet teljes és százszázalékos 
elégtétel Budának az autonómiá
ján esett sérelemért és hogy 2) a 
rendelet ennyiben teljesen tiszta, 
világos és félreérthetetlen Ítéle
tet involvál az Országos Iroda el
járása fölött is, amely a halasztó 
rendeletnek egy megtévesztő in
dokolással kezdeményezője és ki- 
provokálója volt. Amikor pedig 
az Országos Iroda úgy viselkedik, 
mint a magyarországi zsidóság 
legfőbb képviselete és ugyanak

kor a kormányhatóságnak egy 
ilyen elitélő intézkedését vonja 
magára, akkor nem tehet úgy, 
mintha mi sem történt volna, nem 
léphet föl a Budával való egyez
kedési tárgyalások személysze
rinti influálásában oly módon, 
mintha régi tekintélye ép és csor
bítatlan volna. Nem látják be, 
hogy akik közéleti funkciókban, 
felelős állásukban elkövetett hibá
jukkal ilyen ítéletet provokáltak, 
azok nem térhetnek efölött egy

Emlékek
Irta: Feleki Sándor

Neumann Sándor ezen soraihoz 
legyen még szabad hozzáfűznöm: 
A hitközségnek két és fél század 
óta földesurai s a zsidó hitközség
nek atyai gyámolítói voltak min
denkor a gróf Czirákyak. Ez a kon
zervatív, szigorúan katolikus csa
lád mindenkor szeretettel és bőke
zűen támogatta a lovasberényi zsi
dóságot. Jellemző s a mostani szo
morú, a gyűlölet páráival telitett 
levegőben fájóan említendő, hogy 
atyám volt zsidó létére a székesfe
hérvári káptalannak orvosa, holott 
akkor Székesfehérvárott 24 katoli
kus orvos működött. Az akkori li
berális lapok, főleg a Lonkay An
tal által szerkesztett „Magyar Ál
lam”, emiatt többször megtámadta 
a székesfehérvári káptalant, de 
hasztalanul. Még most is kegyelet
tel őrzöm azokat a gyönyörű, meleg 
barátsággal írt leveleket, melyeket 
a múlt század nyolcvanas éveiben 
az akkori címzetes püspök, Prifach 
József intézett atyámhoz és szere
tettel őrzöm azokat a leveleket is, 
amelyeket Krécsy Károly kanonok 
írt hozzám. A kanonok, ki jelenleg 
82 éves, 1926. március 13-án kelt 
soraiból legyen szabad néhány mon
datot idéznem, annak illusztrálá
sára, hogy a mai, felekezeti gyü- 
löltséggel átitatott és megfertőzött 
világban is mily emberi szeretettel 
lobogó lelkek vannak még. íme 
pár sor a kanokok leveléből: „Hi
szen mi egykor, mint lovasberényi 
lakósok, egy családot képeztünk. A 
kölcsönös tisztelet és becsülés tar
tott össze bennünket. Ha volt la
kásuk előtt elmegyek, felmerül lel
kemben kedves, jó öreg szüleinek 
emlékezete, alakja és fiaiké, kik

Zsidó Élet
Bminden magyar zsidó lapja ?

Fixessen elő f -

szerűen napirendre, azoknak le 
kell vonulok ebből az Ítéletből a 
konzekvenciát önmagukra nézve, 
ha csak szemernyi felelősségérzet 
is van bennük és félre kell áll- 
niok, el kell hagyniok azt a posz
tot, amelyen a zsidóság legfőbb 
hivatalos képviseletének tekinté
lyén ilyen csorbát ejtettek. Ez a 
közéleti szereplés etikájának al
fája és ómegája ... Ehelyett ők 
„bókét” diktálnak ... Még mindig 
diktálnak ... SPECTATOR.

2.
mind a hárman előkelő pozíciót 
töltenek be. Különösen kedves dok
tor urra, mint jeles költőre büszke 
Lovasbcrény. Isten áldása legyen 
kedves doktor úrral és mélyen tisz
telt családjával. Szívből üdvözli ré
gi tisztelő híve Krécsy Károly ka
nonok”. (Megjegyzem, hogy a jeles 
pap azóta prépost lett.) Mint va
lami rég letűnt múltra nézek vissza 
a XIX század végére, mikor atyám, 
a lelkes zsidó, nemcsak gróf Czi
ráky János tárnokmesternek, a fel
sőházi konzervatív párt vezérének 
volt uradalmi és házi orvosa s 
utána gróf Cziráky Antal belső 
titkos tanácsosnak és gróf Cziráky 
Béla főudvarmcsternek, de házior
vosa volt az összes környékbeli ka
tolikus és református lelkészeknek 
is. De ezek egyúttal mint hűséges 
barátok is szerették. Amikor 1884 
év telén az agg tárnokmester súlyos 
tüdőgyulladásba esett, nem akart 
más orvost látni, mint „az öreg Fe
lekit”, noha tudta, hogy igen ko
moly az állapota. De különös meg
becsülésben állott a gróf Cziráky 
családnál boldogult édesanyám is, 
és gróf Cziráky Antal őt kérte fel 
arra, hogy leányát, Margit grófkis
asszonyt, a későbbi Eszterházy 
Miklósné hercegnét és fiát, Lászlót, 
aki a lovasberényi majorásus ura 
lett s az idén hunyt el, zongorázni 
oktassa, amit anyám két éven át si
kerrel meg is tett. Az ő művészi 
zongorája tékának illusztrálására 
megemlítem, hogy anyám már 16 
éves korában egy Vigadó-beli hang
versenyen lépett fel, oly sikerrel, 
hogy a jelenvolt Liszt Ferenc a pó
diumra sietett és megölelte, meg
csókolta a fiatal művésznőt.

Úgy érzem, hogy nem volna tel
jes a boldogult édes atyámról írt, 
rajz, ha nem közölném e lap más 
helyén a róla fájó szívvel írt „A 
doktor bácsi” című versemet.
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MENTSÜK MEG HITKÖZSÉGEINKET!
Irta: Dr. LINKSZ IZSÁK kőszegi főrabbi

7. §. Gondoskodnak arról, hogy 
minden városban lakjanak tanítók. 
Ha egy városban tanító nincsen, 
átok alá helyezik lakóit, míg nem 
fogadnak fel tanítót. Ha ez sem 
bírta rá őket, hogy alkalmazzanak 
egyet, lerombolják a várost, mert a 
világot csak az iskola gyermekei
nek lehellete tartja fenn. (Fontoljuk 
meg jól e tanítást! Szerző megj.)

(Jegyzet: A Chósen-Mispot 163. 
fej. 3. §-a ezt hirdeti: „Városban, 
ahol tanítót alkalmaznak, de a gyer
mekek szülei nem képesek egyet fo
gadni és a város fizeti: ilyen eset
ben mindenki vagyona szerint járul 
hozzá. Amire a város lakóinak 
szüksége van, még ha egyesek nem 
is veszik igénybe, p. o. rituális für
dőt, mégis vagyonuk szerint hozzá
járulnak.” Mert híveink nem isme
rik e törvényeket, más most hitköz
ségeink szelleme, mint azt Törvény
hozónk tőlünk megköveteli.)

8. §. Csak ha már öt évesek lettek, 
viszik oda; fiatalabbaknak nincs ott 
helyük. Ha a gyermek sovány, csak 
ha már öt éves lett. (Mindenesetre 
már, ha három éves lett, tanítsák a 
héber betűkre, hogy folyékonyan 
tudja a Tórát olvasni.) Alexandriá
ban már 3—4 éves arab fiúk keres
kednek, írta nekem egy ott lakó 
rokonom.)

9. §. Még ha a gyermeknek rossz 
is a felfogása, ne vegyék ki; üljön 
ott másokkal, talán későbben meg
érti.

10. §. Nem szabad a gyermekeket 
kegyetlenül ostorral vagy bottal 
megverni, csak egy kis szíjjal. (A 
lapos szíj csak kis fájdalmat okoz. 
Ez elég! Szerző megj.)

11. §. A tanítás tartson egész nap, 
sőt még az éj kezdetén is, hogy ne
veljük arra, hogy későbben nappal 
és éjjel tanuljon.

12. §. A gyermekek csak pénteken 
és az ünnepek előestéjének vége felé 
hagyják abba a tanulást.

13. §. Még ha a szentélyt építik, 
sem szabad a tanítást abbahagyni. 
(Azt hiszem, hathatósabb szavakkal 
senki sem hirdeti a tanítás micvó- 
ját.) A 14. §. arról szól, hogy szom
baton csak ismételjenek, újat ne 
tanuljanak. A 15. § szerint elég egy 
tanítónak 25 tanítvány. Ha többen 
vannak, legyen segédtanítója. A 
Sach azonban megjegyzi, hogy ez 

egyéni dolog. A 16. § megjegyzi, 
hogy ki szabad a gyermeket az is
kolából venni, ha a városban van 
egy másik tanító, akinek jobb a 
módszere.

17. §. Ha a tanító elhanyagolja a 
tanulókat, kimegy és más munkát 
ad nekik, vagy ha nem lelkiismere
tes, akkor ráillik Jer. 48. fej. 10. 
verse: „Atkozott, aki az Örökkévaló 
munkájában lelkiismeretlen!” Azért 
csak olyan tanítót kell alkalmazni, 
aki Istenfélő és jártas a Tórában és 
magyarázatában. A tanító ne vir- 
rasszon, hogy nappal lusta legyen. 
Ne egyék keveset; ne — többet, mert 
ez mind a jó tanítás rovására megy. 
(Figyelmeztetik-e erre a tanítókép
zőben az ifjakat?)

18. §. Ha már van is tanító és jön 
ennél jobb, előmozdíthatják az elsőt. 
(Jegyzetem: Mert nem a tanító el
látása a fő, hanem a tanítványok 
nevelése. Különben ezen törvény

Egységben az erői
Irta: Dr. Kertész Manó, a budai hitközség elöljárója.

Áll az új budai templom; meg
bízható ítéletű szakemberek véleménye 
szerint .Magyarország egyik legszebb 
.zsidótemploma. Es ugyanekkor központi 
templomunkban megszólalt az új or
gona, hogy áhítatot keltő hangjaival 
szárnyat adjon Istent kereső lelkűnk
nek. Hogyha a budai hitközség lelbben a 
most végetérö ciklusban semmi egyebet 
nem alkotott volna, mint ezt a templo
mot és ezt az orgonát, akkor is minden 
tárgyilagosan gondolkodó ember előtt 
megdönthetetlen .bizonyságot adott arról, 
hogy erkölcsi és anyagi alapja szilárd, 
hogy nemes hivatásának magaslatán áll 
és hogy jövendője, — ha a benne szuny- 
nyadó erőket akadálytalanul kifejtheti 
— a legszebb reményekre jogosít.

A hitközségről beszélek és nem az 
elöljáróságról; mert nem maga az elöl
járóság, hanem hitközségünk egyete
mének teremtő lendülete hozta létre

Síremlékek 
a legolcsóbb árban 
lowy-nél Budán

II- Fő-u. 79. Tel • 1-515-81. 
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út. 
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sától 2 percnyire. 

csak serkentette a tanítókat, hogy 
művelődjenek. Amerikában is erre 
kell törekednie a rabbinak, mert al
kalmazása ideiglenes.)

19. §. Ha van itt két tanító, de az 
egyik sokat tanít ugyan, de nem 
magyarázza meg azt alaposan, a 
másik kevesebbet tanít, de azt jól 
megértik, akkor azt fogadják, aki 
alaposan tanít. (Tehát erre töre
kedjék a lelkiismeretes tanító.)

A 20. és 21. § szívünkre köti, hogy 
a tanító nős, a tanítónő pedig fér
jével együtt legyen. A 22. § jogot 
ad minden tanítónak, hogy társa 
mellett iskolát nyithasson (a múlt 
század első felében, mikor mégnem 
voltak ú. n. nyilvános iskolák, szin
tén konkurráltak a tanítók egymás
sal), „mert Isten igazságos és akar
ja, hogy a Tóra nagy és hatalmas 
legyen”.

Legyen ez egész életünkön át leg
főbb törekvésünk!

ezeket a nemzedékekre szóló gyönyörű 
alkotásokat. Én közvetlen közelről lát
tam ugyan azt az önfeláldozó munkát, 
amelyet elöljárótánsaim e nagyszabású 
alkotások anyagi eszközeinek előterem
tésében és a munkálatok műszaki megal
kotásában kifejtettek; és közvetlen kö
zelről bámultam azt a férfias bátorsá
got, amellyel — két és félezer év előtti 
nagy ősök példája szerint — egyik ke
zükben a védekező fegyvert, a másik
ban a vakoló kanalat tartva, úrrá let
tek mindazokon az akadályokon, ame
lyeket részint a gátoló szándék, ré
szint váratlan események gördítettek 
eléjük. Am az ö nagyszerű egyéni tel
jesítményeiket látva sem homályosuk 
el bennem soha annak a tudata, hogy 
e kitűnő férfiak áldozatos munkájában 
a hitközség egyetemének, minden budai 
zsidó testvérünknek teremtő akarata 
testesült meg.

Antaeusró! azt beszéli a görög hit
rege, hogy Heracles hiába sújtotta 
földhöz, nem tudott rajta diadalmaskodni, 
mert anyja: a föld, valahányszor csak 
érintkezett vele, mindig új erőt öntött 
bele a további küzdelemre. Ennek az 
elöljáróságnak a munkája nyomán is 
azért fakadhattak alkotások, mert szün- 
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teleit és közvetlen kapcsolatban áll 
azokkal, akik közül vétetett, akiktől 
megbízását kapta. Ez az elöljáróság'' 
nem trónol a felhők között, az Olympos 
magasságában, hatt-em ott él egyszinten 
hitközségünk egyetemével. Távol áll tő
lem a gondolat, hogy én ezt az elöl
járóság érdemének tartsam; nem érdem 
ez, hanem pusztán helyzetünk következ
ménye; természetes, egyben üdvös vele
járója annak, hogy bár közösségünk lé- 
lekszáma a második az ország hitköz
ségei között, mégsem olyan népes, hogy 
a közvetlen kapcsolat a hívek és az 
intéző körök között megszakadna.

Egységben az erő — halljuk és ol
vassuk szüntelen, immár három esztendő 
óta. Ez a három esztendő telve van 
elszomorító jelenségekkel és én még
sem tudok kételkedni azoknak a jóhi
szeműségében, akik többek között ez
zel a jelszóval szeretnének bennünket 
egy nagyobb közösség részeseivé tenni. 
Ám hitem szerint tragikus téve
désben vannak ezek a kitűnő gazda
sági szakemberek. Nyilván azért akar
nak az „egységben az erő” jelszavának 
olyan módon érvényt szerezni, hogy 
hitközségünk egy nagyobb egységnek 
legyen alkotóeleme, mert úgy tapasz
talták. hogy a kisebb vállalkozásnak 
egy nagyobb részvénytársaságba való 
beolvasztása sokszor kedvező anyagi 
eredménnyel jár. Tragikus a tévedésük, 
mert elfelejtik, hogy a legkifogástalanabb 
elvek szerint irányított gazdasági kö
zösségek élete is egészen más törvé
nyek szerint igazodik, mint az olyan 
közéletek élete, amelyeknek vallási, er
kölcsi értékek megőrzése és fejlesz
tése a hivatásuk.

Hiszen hitközségünk egyetlen eszten
dejének jelentékeny Iá tható alkotásai 
jórészt annak az eredményei, hogy a 
teremtő szándékú közösség közvetlen 
közelében él az irányító, intéző szervek
nek. És hogyha ez a közelség már az 
anyagi alkotások terén is ilyen gyümöl
csöket termett, még ízesebbek és színe
sebbek ezek a gyümölcsök a hitélet, a 
jótékonyság, a .kultúra területén. Hivat- 
kozhatnám a keresztény egyházak pél
dájára. amelyekben a lélekben való egy
ség minden károsodása nélkül éppen 
újabb időben a nagy egységeket egé
szen kicsi közíiletekre bontották. A vi
lág legtökéletesebb szervezete, a kato
likus egyház, éppen valláserkölcsi cél
jainak hathatósabb szolgálata érdeké
ben a most lefolyt másfél 'évtized alatt 
budapesti híveinek százezreit több mint 
■iegyve.1 kis egyházközségbe tagolta.

De .nem kell ezekre a példákra hi
vatkoznom. mert pusztán a magunk 
portáján szerzett másfél évtizedes ta
pasztalataim számomra ezt a látszóla

gos paradoxont éleitek igazsággá: de
centralizációban az erő!

Hangos szóval hirdeti e tétel igaz
ságát a hitközségi élet egész területe, 
én azonban most csupán az ifjúsági 
munka néhány mozzanatára kívánok rá
mutatni. Például csak egy ilyen arány
lag nem nagy közületben lehetséges' 
az a gyönyörű karitatív munka, amelyet 
diákjóléti szakosztályunk végez, ahol 
nem aktákat intéznek, hanem az elöl
járó a segélyre szorulókat és arra érde
meseket személy szerint ismeri, az 
anyagiak mellett tanácsaival is támo
gatja, szerető érdeklődésével pályáju
kat tanulmányaik befejezte után is fi
gyelemmel kíséri. Ez a közvetlen, me
leg közelség kapcsolja ezeket az ifjú 
embereket olyan elszakíthatatlan köte
lékkel hitközségünkhöz.

De a középiskolai ifjúsággal is pap
jaink nemcsak a hittanórákon vannak 
együtt; keresik és meg is találják a 
kapcsolatok bensőségesebbé tételének 
alkalmát azokban az ifjúsági egyesüle
tekben. amelyeknek zajtalan munkája 
hitem szerint egy nálunk zsidóságában 
különb zsidó nemzedék felnövekedésé
nek útját egyengeti. Kitűnő papjaink jó
tékony befolyása akkor sem szűnik meg, 
amikor az ifjúság az •iskola padjait el
hagyja. mert a java ennek az ifjúság
nak magasrendű önképző munkára egye
sülve tovább is papjai körül marad. 
Olyan színvonalú és olyan eredményű 
munka ez. amelyet nemcsak zsidó hit
községeink. hanem más felekezetek ve
zető! is követendő példaként állítottak 
maguk elé.

Szeretném odavinni minden budai 
hittestvéremet azokra a hetenként is
métlődő estékre, amelyeket a budai 
zsidó inasgyerekek a papjuk baráti ve
zetése mellett tanulásban és nemes szó
rakozásban töltenek el. hogy közvetle
nül is átélhetnék, micsoda hatalmas ér
ték a vezetőknek és híveknek ez az 
egymá'hoz való közvetlen közelsége.

Csak ennek a közelségnek lehet az 
az üdvös eredménye, hogy a felnövő 
zsidó ifjúság majdan ne pusztán adó
alanynak érezze magát, hanem olyan kö
zösség tagjának, amelyik igazán test
véri közösség, amelyért a törvényes 
kötelességen túl is érdemes áldozatot 
hozni.

De hát mindezt budai hittestvéreink 
túlnyomó többsége nálam nélkül is 
tudja: és azt is tudja, hogy az egy-

Ujonnan íratott

nagy Tóra
eladó.

Cím : a kiadóhivatalban. 

ségben az erő szállóigéje hamis jelszó, 
amikor a hitközségek életére alkalmaz
zák.

\m a szervezetben való különállás 
nem azt jelenti, hogy lélekben ne le
gyünk egyek más hitközségek kebe
lébe tartozó testvéreinkkel. Eddig is 
ott voltunk minden jó ügy támogatói 
közt. Ezután is odaadóan kívánjuk szol
gálni a magyar zsidóság egyetemes ér
dekeit és az ilyen nagy érdekek szol
gálatában nem csak lelki készségünket, 
hanem anyagi eszközeinket is örömmel 
bocsátjuk a testvéri közösség rendel
kezésére.

Biblia és irodalom
Paris, 1937. január

A Chema Israal társaság előadás
sorozatában René Guastalla pro
fesszor a Charlemagne-gymnásium 
és a Rabbiképző tanára rendkívül 
érdekes előadást tartott a biblia 
hatásáról a XV-XVIII. századok 
francia irodalmára.

Előadásában rámutatott a kiváló 
előadó, hogy ez a befolyás úgyszól
ván a semmivel egyenlő. Az okok 
közül kettőt emel ki. Az egyik: a 
XVI. század szellemi mozgalmait a 
„renaissance” szó foglalja össze. 
Ezek az eszmeáramlatok gyökeresen 
szakítottak a középkor hagyomá
nyaival, melynek művészeti és szel
lemi ideálja a görög-római antikvi
tás volt. A második ok: a kor fel
fogása profanizálásnak, a biblia 
lealacsonyításának tekintette, hogy 
irodalmi mondanivalóinak a Szent
írás alakjai vagy eseményei szol
gáljanak alapul.

Hol kereshető tehát mégis ebben 
a korban a biblia irodalmi befo
lyása? Az előadó, hogy erre a nega
tívumra mégis választ adhasson, 
különválasztja a katolikus és pro
testáns befolyást. A protestánsnál 
a hivő és a pap között nincs az a 
nagyon elhatárolt különbség: a pap 
sem más, mint hivő, aki bizonyos 
vallási kérdésekben szakképzettebb, 
mint a másik hivő. A protestáns so
kat olvas bibliát, hogy’ olvashasson, 
jó bibliafordításokra van szükség, 
így maradtak meg mai korig vál 
tozatlan szépségükben és frissesé- 
gükben Clément Marót és Corneille 
ragyogó zsoltárfordításai.

A katolikusoknál az előadó sze- 
J ,!?ar ritkább a biblia olvasása, 
különösen az O-Testamentummal 
való foglalatoskodás tartozik a rit
kaságok közé. Itt tehát a biblia be- 
befolyása inkább a belőle vett példák
ban nyilvánul meg. Argumentumo
kat keresnek benne a hugenották 
szofizmái ellen, vagy példaadó ala
kokat, mint Racine „Esther” vagy 
. Athaliá”-ja, de még ő sem képes 
magát teljesen mentesíteni a görög
latin befolyás alól. Amikor Mainte- 
non asszony megbízza, hogy írjon 
Esther után egy második darabot 
keres egy témát, mely hasonlóságot 
mutat fel egy görög tragédiával és 
így .int el Euripides Ion-jához, mely 
hasonlóságot mutat Athaliájával.
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HÍREK•E
1937. február 3, szerda — Svát 23, — 

febr. 4, csütörtök — Svát 23, — febr. 5, 
péntek — Svát 24 (szombat bejöv. : 4.52),
— febr. 6, szombat — Svát 25 (hetiszakasz : 
Mispótim, haftóra : Ben sevá. Királyok 
könyve II. 12 f. 1 — 27, Ujholdhirdetés, 
Sökolim, szombat kimen. : 5 37), febr, 7, 
vasárnap — Svát 26, febr. 8, hétfő — 
Svát 27, — febr. 9 kedd — Svát 28, — 
febr. 10, szerda — Svat 29 (jóm kippur 
koton), — febr. 11, csütörtök — Svát 30 
Roschodes 1 napja), — febr. 12, péntek
— Ádár 1, (Roschodes 2. napja, szombat 
bejöv : 5.03)

Az új sajtófőnök. A miniszterelnök 
a belügyi 'államtiitkiárrá kinevezett dr. 
Mikecz Ödön helyiébe, aki imásfél évig 
vezette a .Miniszterelnöki Sajtóirodát 
nagy Iköriilteikínitéssel és objektív ügy
szeretettel. dr. Rákóczy tere miniszteri 
tanácsost állította a Sajtóosztály éléire. 
Dr. Rálkóczy Imre vérbeli újságíró, akit 
gondolkodásában, ítéletében és elhatáro
zásaiban az igazság, az erkölcs és az 
■emberiesség tisztult szempontjai irá- 
nyítaniaik. Kemény, gerinces publiciszti
kai tusa után — a nagy össizecm'iáiskor 
Kolozsvárit vállalta a magyar sorsot, 
mint dr. Kecskeméti Lipót Nagyvára
don! — került a magyar főváros iro
dalmi .életének központjába. A Miniszter - 
elnökségi Saitólrodániaik hosszú időn ke
resztül volt sajtóelőadója és ®z utolsó 9 
esztendőiben a sajtófőnölkölk' helyettese. 
Nagy megnyugvás a magyar újságírói 
ka maik, hogy sorsdöntő kérdéseinek meg
oldásánál magas hivatali pozíciójában dr. 
Rálkóczy Imre fog ónt állami.

A pesti chevra alapítási ünnepe. A 
pesti Chevra Kadisa febr. 10-én, szer
dán délután fél 5 órakor a Dohány
utcai főtemplomban tartja ezidei alapí
tási ünnepélyét.

— A Jisuw budapesti szervezete. A 
budapesti orth. izr. hitközség kebelében 
hónapok óta működő Jisuw lEnec Jisz- 
róél, amelynek a vallásos zsidóság szem
pontjából való hordlere jé t már többízben 
mélt'áttuik, most alakította meg szerve
zetét. A szervezet elnöke óbudai Freu- 
drger Abrahám ikonmónyifötanlácsos, hit
községi 'elnök lett, tb. elnökök óbudai 
Freudiger Lipót és Sussmann Viktor, fő
titkár l.öffler Henrik hitközségi főtitkár, 
pénztáros óbudai Freudiger Samu, el
lenőr Stieirn Leó hitik. titkár, hachsara- 
elöljáró dr. Deutsch Adolf igazgató, pro
paganda-elöljáró óbudai Freudiger Fii- 
löp. Megválasztották egyidejűleg az in
téző és végirehiaitóbizottság. a választ- 

rnány, az alapítványi, a hachsara- és 
propaganda-bizottságok tagjait is.

Sabbosz sökolim. Ezidé'it február 
6-án (Svát 25-én) lesz Sabbosz sökolim. 
a siklusck szombatja. A szentély ide- 
jéblein. lAdáir hó 1-én szólították'fel Izrael 
fiairt. hogy szolgáltassák be évi hozzá
járulásaikat a mindennap Ibemutaitamldó 
'áldozatok Iköltséigeiniek fedezésére. Ezért 
Ádár hó elsejét megelőző szombaton a 
miáftiritrak a sékciröl szóló fejezetét ol
vassuk. A írigyszekrényböl két Tórate
kercset emelünk ki; az elsőhöz hét sze
mélyt ihívuník fel és a heti szidnál ol
vassuk; a másodikhoz a máftiint és M. 
II. 30. 11—16-ig. A prófétai lecke: Ki
rályok 11. 12, 1—17-ig, amelyben szin- 
•téirt a 'templomi adományok összegyűjté
séről valn szó.

A zsidó világkongresszus végre
hajtó bizottstága ián. 31-én isimét ülése
zett Páirísbaln,, számos kiemelkedő leigyé- 
■ni Elégnek, köztük dr. Nachum Goldman- 
nak részvételével.

— A cionisták országos értekezlete. 
A Magyar Cionista Szövetség január 
31-én', vasárnap délelőtt tartotta Orszá
gos firteikeizletét. Az év cionista halot
tainak eípareniálása után felolvasták a 
világ minden részéből lénkezett üdvözlő 
táviratokat és leveleiket, többek .közörtit 
a cionista Executíva jeruzsálemi és lon
doni köiapontjána'k, Ussisohkinntík, dr. 
Hantkemalk, a Nemzeti Alapok vezetői
nek meleghangú üdvözlő sorait. Ezután 
dr. Miklós Gyula, a Szövetség elnöíke 
tartotta meg rendkívül hatásos és az 
égés® cionista mozgalom munkáját és 
célkitűzéseit átfogó elnöki megnyitóját. 
Megemlékezett a Palesztinái események
ről és kiemelte a Jisuw erejét és elien- 
állóiképességét, -az elmúlt 6 hónap ese
ményei közben. Beszélt a hitközségi po
litikáról és kiemelte, hogy céljuk meg
teremteni a békét. Ezután dr. Kahán 
Nison tartott nagyszabású előadást ,.A 
Királyi 'Bizottság munkája Palesztiná
ban” címen. Hatalmas politikai referá
tumában összefoglalta a zsidók és ara
bok tanúvallomását a Királyi Bizottság 
előtt, k emelte dr. Wieizmannak törté
nelmi jelentőségű beszédét és Leonard 
Síéin vitáiéit Lord Peel-lel a mandátum
ról. Foglalkozott Anglia közel'keicti po
litikájával is az olasz-abesszin háború 
jelentőségével. Végül az Amerikai Egye
sült Államoknak a zsidó nemzeti ott
hon felépítésében való szerepéről, Weiz- 
mann amerikai utazásáról' és León 
Blummal való tárgyalásairól 'emlékezett 
meg. A helyzet nehéz — mondotta —. 
de van remény arra, 'hogy a nemzetek 
igazságossága révén a munkát fo
kozott mértékben tudják folytatni. — 
Fodor Lajos (Hatvan) mondotta el ez

után referátumát „A zsidó ifjúság pro
blémása” címen. -Beszélt a zsidó ifjúság 
reménytelen és kétségbeejtő helyzeté
ről, az átrétegezedés szükségességéről s 
kiemelte a hitközségiek feladatait a zsidó 
ifjúság szociális s kulturális felikiairoláisa 
terén. Dr. Bük Miklós beterjesztette az 
Országos Intéző Bizottság alapszabály
módosítására vonatkozó javaslatát, ame
lyet az Országos Értekezlet egyhangúlag 
elfogadott. Délután' dir. Fried Frigyes ter
jesztette be az Országos Intéző Bizott
ság Jelentését az elmúlt évi munkáról, 
majd elfogadták a beterjesztett javasla
tokat, végül m-egvátaisztották az Orszá
gos Intéző Bizottság tagjait. Elnök lett 
dr. Miklós Gyula, az Intéző Bizottság 
tagjai: dr. Braun Sándor, Epstein Ákos, 
dr. Fried Frigyes, dr. Izsóik Ede, dr. 
Jordán Lajos, Komoly Ottó, dr. Lantos 
Tivadar, Mater Armoldné és dr. Rajka 
Ödön. Végül megválaszfották az Orszá
gos válasiztm-áiniy 120 tagját.

— Szigetvár hitközsége rabbit vá
lasztott. A szigetvári hitközség 22 éve 
árván maradit raibbisziékét most töltötte 
ble 'a január 24-én tartott raibibiváJasiztó 
közgyűlésein:, amelyen' egyhangú iélkese- 
dléssiel, pályázási kiírása nélikül a fiatal, 
tehetséges, Ikíviáló szónoki erejű dir. 
•Presser Béla .rabbit választották meg 
főrabbivá. A közgyűlés méltóságteljes 
és üniniepélyes .keretek között folyt le. 
■Dr. Ujhálzi Hugó, a hiitfcöizsélg nagyér- 
diemű elnökié áiéneiztie a rabbiválaszitás 
jelentőségét, amikor a vezetése alatt 
álló hitközség életében' messize kiható 
esemény körülményeit, előzményeit, 
időszerűségét, hitbeli szükségét és a ki
felé ható íreprézen'taitiv szempoinitokat is- 
mielrtiette olyan belső meggyőződéssel, 
hogy a meggyőzés isipicmitiánr 'és telkes 
volt, amire rabbiválasztásnál már régen 
nem volt példa. A közgyűlés nívóját 
emelte Grünihuth R'&zsö ■alelnök kiváló 
szakértelemre valló költségvetés'!' elő
terjesztése és Deutsch Aladár lendületes, 
■nlagyhaitásiú, szuggesztiv erejű felszóla
lása.

Sándor Pál halálának évfordulója. 
Egy éve múlit, hogy Sándor 'Pál ország
gyűlési képviselő, a közélet és a zsidó 
Hcrsikérdiésdk méltón tisztelt és becsült 
harcosa kidőlt az élőik sorából. Az első 
évfordulón, január 26-án1 kegyeletes 
gyási'sit'en'tiszteletet 'tartottak iá pesti Hő
sök Eimlékitemplömiábiami érdlemies élet- 
munkájára való emlékezésül. A főváros 
felekezeti intézményeinek és kereske
delmi testületéinek küldöttei jelenlétében 
Linetzky Bemát fökántor 'gyászéniekle 
után Stern Samu ih'iitk. elnök gyújtotta 
meg az emlékmécsest, .majd dr. Hevesi 
Simon pesti vezető főrabbi idézte fel 
Sándor Pál emlékezetét.



12 ZSIDÓ ELET

— Goldberger Salamon jubileuma. 
Február 1-én volt 35 éve, hogy Gold- 
blerger Salamon, a pesti hitközség fiú- 
gimmiáziumáiniak' ikitünB igazgatója, meg
kezdte tanári működését. Ez alkalomból 
volt tanítványán, barátai és tisztelői 
ösztöndíjalapot létesítenék az ő inevére. 
5z utón kémeik mindenkit, aki az alap 
létesítéséhez hozzá alkar járulni, hagy 
hozzájárulását a Zsidó Gimnázium Ba
rátainak Egyesülete címéire (XIV. Szt. 
Domanik'os-utoa 10). küldje.

— Az IMIT felolvasó ülése. Szerdán, 
jan. 27-én, délután tartotta az Izr. Magy. 
Irodalmi Társulat január havi felolvasó 
ülését dr. Dénes Lajos ny. tanker. fő
igazgató elinöklésével a Pesti Izr. Hit
község dísztermében. Az elnök meg
nyitó szavaiban Somlyó Zoltán emléké
nek áldozott és méltatta az ö költői je
lentőségét. Dr. Kunos Ignác egyetemi 
tanár a török legendák és mondák bib
liai vonatkozásairól tartott igen érdekes 
és tanulságos felolvasást, saját verses 
fordításaiban mutatva be az ismerte
tett legendákat. Utána Hajnal Anna ol
vasta fel néhány mélyenjáró és meg
kapó kifejező erejű nagyon szép költe
ményét. Utolsónak Karcag István mu
tatta be megható tiángyú, drámai résiz- 
letakben .bővelkedő érdekes novelláját. A 
felolvasókat és felolvasásokat Dr. Dé
nes Lajos elnök méltatta néhány beve
zető és kísérő szóval. A fela'vasásclk- 
élrt és az elnöklésért Wertheimer Adolf. 
a.z IMIT elnöke mondott köszönetét.

— Dr. Ehrentha' Aladár előadása a 
Zsidó Szabadegyetemen. A pesti izr. hit
iközség .zsidó szabadegyetemi előadásso
rozata keretében dr. Ehrentha! Aladár 
ügyvéd, a kiváló jogász érdekes elő
adást fog tartatni ..Fejezetek a zsidó 
polgári jog történetéből” címmel. A nagy 
érdeklődéssel várt előadást febr. 11-én. 
csütörtökön este 7—8-ig, a másikat febr. 
18-án, csütörtökön ugyancsak este 7—8- 
ig tartja a pesti .hitközség Goldmark- 
termében.

— A budai Autonómia Párt vacso
rája. A budai hitközségi Autonómia Párt 
vezetősége az eszme híveinek tisztele
tére és az egybetartozandóság dokumen
tálására febr. 6-ám, szombaton este 8 
órakor a budai hitközség tanácstermé
ben (III.. Zs'gmond-utca 49.) vacsorával 
egybekötött barátságos összejövetelt 
rendez.

— Házasság. S.ternberg Ferenc, a 
Stermbeng bangszergyár igazgatója, n. 
Stemberg Ármin hír. udv. hangszer
gyáros fia és Alice Fischer (Wien) n. 
Friedirtch Firaher keresk. tanácsos, tör
vényszéki hites szakértő leánya január 
hó 17-én tartották lesküvőjüket a Do
hány-utcai t.mplombaTi’. (Minden külön 
i'tesítés helyett.)

üizv. Sélinger Ferenoné Panni leánya 
január 24-én délután 1 óraikor a Rom- 
bach-utcai templomban esküdött hűsé
get Kohn Sámuel, a Nagyfuvaros-utcai 
ikönzeti templom nagyérdemű volt elöl
járója és meie Jadk fiának előkelő m.á:sz- 
iközönség je 1 etil étében.

— Trebitsch Gyula első produkciója. 
Trebitsch Gyula produkciójában most 
.kezdték forgatni a Hunnia-filmgy árban 
Va'szairy János „Rád bízom a felesé
gem" című vígjátékát. A filmet a szerző 
rendezi, aki a színpadon többízben ne
vettette meg ötletes rendezésével a kö
zönséget. A főszerepet Páiger Antal 
játssza, ia izemét Hajdú Imire szerezte. 
Trebitsch Gyuláinak, ia fiatal .és kedvelt 
filmiszákemberne.k első produkcióját kora 
tavasszal fogják az elsóhetes filmszín
házakban bemutatni.

Templomi hangverseny. A budai 
izr. hitközség kultúr- és társadalmi szak
osztálya vasárnap este templomi hang

versenyt rendezett a hitközség Öntőház- 
utcai főtemplomában a templom orgona- 
alapja javára. Dr. Kiss A.rno'd budai 
vezető-főrabbi szónoklata vezette be a 
hangversenyt, amelyben Sirota Sándor 
fekántor. Réthy Eszter eperacnekcsmó. 
Wehnter Géza cngciniamíivésiz, Rejtő Gá
bor gordonkaművész. Aschcr Oszkár 
szavalóművész és a templomi kórus Al- 
pár Ignác karnagy vezetésével működ
tek közre általános elismerést keltett, 
magas színvonalú művészi készséggel. A 
ihangvcrsenyen megjelenít a budai hitköz
ség vezetősége is élén dr. Kriszhaber 
Adolf elnökkel.

Dr. Gráber Károly halála. A ma
gvar jogászvilágon súlyos veszteség érte 
dr. Gráber Károly főivárosi ügyvéd, kor- 
mányiőtanácsos január 30-án bekövet
kezett elhúnytával. A megboldogult ro
kona volt a múlt évben elhalt dr. Gá
bor Gyula .kormány főtanácsosnak, a 
pesti izr. hitközség néhai 'nagyemlékű 
főtitkárának. Dr. Bálint Arthhur ügy
véd. az Újságíró Egyesület ügyésze 
apósát gyászolja dr. Gráber Károlyban, 
akit keddit i temették impozáns részvét 
mellett.

Halálozás. Kerekes Annold a kő
bányai izr. hitközség képviselötestiiletié- 
■ ek tagja 'és a hitközségi Népkonyha lel
kes. köztiszteletben állott vezetője el
hunyt. Temetése január 26-án délután 
3 órakor volt a rákoskeresztúri izr. te- 
netö halottasházából, ahonnan nagy
számú tisztelője kísérte utolsó útiára a 
hitközség megsiratott halottját. Dr. Kál
mán Ödön főrabbi megható beszéde után 
László Gyula hitközségi! elnök méltatta a 
kiváló embert és lelkes .hittestvér érde
meit. maid Gergely József elöljáró a 
Népkonyha, annalk szegényei és barátai 
nevében búcsúzott el tőle.

— A gyöngyösi statusquo izr. hit
község kulturbiizottsága jatt. 23-án ren- 
deizte meg ez évi első kulturális estjét. 
Dr. Hajdú Béla, a kultuibázottsá® elnökié 
bevezető előadásában vázolta .a zsidóság 
múlt évii törtéwetét, utánía dr. J.aikab 
Jenő rabbi tartott mélytartaimú előadást 
Ezdkliel prófétáról. A kiuitumális estén a 
gyöngyösi énidkikiair is közreműködött 
énckszámiaiival.

— Nyilatkozat. Igen tisztelt Szer
kesztő Ü.r! B. lapjának legutolsó számá
ban is megemlékezik még az .Egyen
lőség" 1936. mov. 5-ilki iszámában meg
jelent „Nyílt ilevél"-ről. amely olyan 
tiszteletien hangon foglalkozott a világ
háború vitéz katonájának, sióagárdi 
Zöld Márton tábornoknak a pesti VIII. 
kér. templomkörzet elnökségéről történt 
lemondásával. Vélieménytem szerint ez
zel az üggyel már egyáltalában nem 
érdemes foglalkozni, mert annak a bi
zonyos „Nyílt levéf’-neik aláírója a 
pesti i.zr. hitközség útján, liozzáküld'ött 
levéllel rreglkiaipta az erélyes visszauta
sítást és megfelelő aposztrofálással a 
kita,tiltást. melyet megérdemelt. A ikita- 
nitás. úgy látszik, részben már hasizmait 
is, ment szó nélkül tudomásul vette és 
remélem, hogy a további konzekvenciá
kat is levonva, búcsút mond a felekezeti 
életnek és a józsefvárosi templomkör
zet alelnöki tisztjének is. Budapest. 1937. 
január hó 24. Teljes tisztelettel: Schul- 
ler Jeniö mérnök.

A VII. kér. Izr. Nöegylet az idén 
is felruházott hagyomámya'ihoiz híven 320 
fázó iskolás gyermeket. A nöegylet el
nöksége a .felruházást a mostani súlyos 
időkhöz megfelelően szép csendben — 
külső ünnepségek nélkül végezte iel. 
Boldog örömmel vették át aiz .anyáik és 
a gyermekeik a méretükre CTaboft ci
pőket. ruhákat és meleg téli fehérnemű
ket. Az ő hálájuk és boldogságuk váljék 
áldássá mfndlaizioík részére, akik jóságos 
adományukkal és önzetlen mumkájuklkal 
hozzájárultak a 'felruházás áldásához.

— A Mimóza-bál sikere. Január 23-án 
szombaton este zsúfolásig megtelt a fő
városi Vigadó a Pesti Izr. Nőegylet ha
gyományos Mimóza-báljára. Ott voltak 
felekezeti közéletünk és emberbaráti lin- 
téizményieinlk kitűnőségei, a pesti zsidó 
társaság színe-java, élükön a nagyér
demű elnökasszonnyal: Vészi Józseíné- 
val, akinek fáradhatatlan ügyszeretete és 
dr. Dénes Lajos főtitkár lelkes buzgól- 
kodása segítette ’clö lege’sösorlban a bál 
hatalmas erkölcsi és anyagi sikerét.

A budapesti V. kér. Izr. Nöegylet 
bálja fényes külsőségek között folyt le 
a fővárosi Vigadó termeiben. A Lipót
városnak ez az elit-intézménye jelentős 
erkölcsi sikeren felül számottevő anyagi 
eszközökhöz is jutott az est bevételéből.
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zsidó; világkrónikáé
A Palesztinái vizsgálóbizottság 

befejezte működését. A bizottság 
elnöke, EarI of Peel és alelnöke, 
Sir Horaee Rumbold január 19-én 
Kairóba utaztak, hogy hajóra 
szálljanak Anglia felé, míg a bi
zottság tagjai január 24-én utaztak 
haza.

Kezdődik az alkotó munka, 
ha ugyan az arab terroristák más
ként nem határoznak. A „Palestine 
and Middle East” egy cikkében 
ismerteti azt a munkaprogramot, 
mely a közel jövőben megvalósí
tásra kerül. Még ebben az évben 
megkezdődnek azok a földmunkák, 
melyek további 20.000 dunam földet 
lesznek hivatva termékennyé tenni. 
Új házak épülnek a kolóniákban, 
új telepítvények létesülnek 400.000 
font befektetéssel, 750.000 font be
fektetéssel megnyitják a Hula- 
körzetet, Petach Tikvában villa
mos — Tel Avivban pedig gázmű
vek létesülnek, félmillió font költ
séggel folytatják Tel Aviv kikö
tőjének építését, új utak készülnek, 
megvalósul Lydda légi kikötője is, 
végül tervbe vették több új pálya
udvar építését.

A zavargások hatása alatt 
a világ minden táján út tervek 
születnek, melyek célja új letele
pedési lehetőségek teremtése a ha
zátlanná lett zsidók számára, 
akiket Palesztina képtelen befo
gadni. Az American Comitee fór 
the Proteetion of the Foreign 
Born New-Yorkban konferenciát 
rendezett, melyen 222 szervezett 355 
delegátusa vett részt. A konferen
cia határozati javaslatot fogadott 
el, mely a bevándorlási korlátozá
sok könnyítését követeli. A másik 
amerikai terv, melynek leglelke
sebb propagálója dr. W. H. Blake 
orvos San Domingo köztársaság 
területén akar új zsidó telepet lé
tesíteni. Ez a terv állítólag meg
nyerte Trujillouak, a köztársaság 
elnökének tetszését is, aki hajlan
dó 25 év leforgása alatt egymillió 
zsidó bevándorlót országába befo
gadni, akik személyenként 30 acre 
földet kapnának és az első öt év 
alatt minden adófizetés alól men- 
tesittetnének.

A francia kolóniák 
is bekapcsolódnak a zsidó letele
pülési tervekbe. A párizsi zsidó 
szervezetek, karöltve az amerikai 
és angol szervezetekkel, bizottságot 

küldenek ki, mely a helyszínen 
fogja megvizsgálni a kolonizációs 
lehetőségeknek keresztülvihetősé- 
gét, melyeket Moutet gyarmatügyi 
miniszter ajánlott fel. A napokban 
már megkezdődnek a miniszterrel 
a tárgyalások, melyek a kolonizáeió 
.állami támogatására vonatkoznak. 
Egyelőre Uj Kaledoniáról van 
szó, melynek éghajlata kedvező vol
tánál fogva megfelue a célnak.

Négyezren kis érték utolsó útjára
Tahitótfalu zsidó orvosát
Harangok zúgása közben búcsúztatták az 
összes felekezetek papjai a kerület jótevőjét

Tótfalu, 1937 január.
Vasárnap délutánjának álmos 

csendje, nyugalma borul Tótfalu
nak a téli nap erőtlen sugaraiban 
didergő uecáira. De a szokott csen
den túl is valami dermedt némaság 
üli meg a falut. A házak üresek, a 
kocsmákban nem játszik zene, a 
templom előtt nem állnak trécselve 
a falubeli fiatalok. De a főucca 
egyik kis mellékuccájában annál 
nagyobb az élénkség. Tömve az 
ucca fekete ünneplőbe öltözött falu
beliekkel, akik mind ott topognak 
az egyik uriasan épített ház előtt. 
A ház udvara is zsúfolva feketébe 
öltözött magyarokkal. Az udvar 
közepén ravatal, a ravatalon egy
szerű díszkoporsót: most készül 
utolsó útjára dr Kunitzer- Sándor 
egészségügyi tanácsos a kerület tb. 
tiszti orvosa. Az ő temetésére gyűlt 
össze a környék apraja-nagyja, 
férfiak és asszonyok, öregek és 
fiatalok; eljöttek mind, hogy bú
csút vegyenek barátjuktól, jótevő
jüktől, az öreg doktor bácsitól, aki 
45 évig küzdött, dolgozott, lótott- 
futott, hogy kerületének egészség
ügyi berendezéseit minél tökélete
sebbé tegye, más vidékek higiéni
kus nívóját messze felülmúló szin
ten tartsa azokat a falvakat, me
lyek hatásköre alá tartoztak, hogy 
minél több embertársát mentse 
meg az életnek.

Síró, fájdalmas halotti dal zen-

Pensione Ristorante
Tauber Abbázia
elsőrendű orth. kóser 
konyha, szobák minden 
komforttal A=
Teljes pensió 25 lírától. 
Ciearing fizetés.

Ausztrália is 
a lehetőségeknek sorába jutott. 
Március 10. és 16. között fog ülé
sezni Wienben a „Freiland” ligák 
első kongresszusa, melyen részt 
fognak venni Lengyelország, Ang
lia, Hollandia, Franciaország és 
Amerika delegátusai is. A tanács
kozások középpontjában az a terv 
fog állni, mely szerint az angol és 
ausztráliai hivatalos körökkel le
folytatandó tárgyalások alapján a 
legközelebbi években 50,000 zsidó 
számára nyílik meg az Ausztrá
liában való letelepedés lehetősége.

dűl fel, a tótfalusi dalárda énekli, 
majd dr. Wassermann Jenő rabbi 
lép a koporsóhoz:

— Ma délelőtt a katolikus, refor
mátus templomokban és a baptista 
imaházban imát mondottak a lelki 
üdvösségedért, Kunitzer Sándor 
testvérünk — mondja —. ami azt 
bizonyítja, hogy egyformán kedves 
voltál minden felekezetű embertár
sadnak, aminthogy te sem ismertél 
különbséget ember és ember között. 
Amikor harmadfél éve nyugalom
ba vonultál, ezt a házat, melyből 
most utolsó utadra kisérünk, köz
ségednek lakói építették neked, 
úgyszólván a saját kezükkel. Min
denki annyival járult hozzá, 
amennyivel tudott, ki csak egy 
téglával, ki többel, mindenki a te
hetsége szerint, de mindenki egy
forma szeretettel.

A rabbi után dr. Koronkay Gá
bor járási tiszti orvos búcsúztatja 
elődjét:

— Nem most haltál meg, drága 
barátunk — mondja zokogásba fúló 
hangon —, hanem akkor, amikor 
megszűntél dolgozni. Mert a mun
ka volt életed, célod, szenvedélyed. 
Ennek a munkának eredménye, 
hogy a mi kerületünk húsz évvel 
járt elől higiénikus berendezkedé
sek terén és vallom itt, hogy ez a 
te munkád gyümölcse.

Kocsis Lajos római katolikus 
plébános a mindig segíteni kész 
embert búcsúztatja.

— Soha nem tettél különbséget 
ember és ember között — ismétli 
ő is —. aki szenvedett, azon segí
tettél. És ha már a testen nem 
tudtál segíteni, gondoskodtál róla, 
hogy a halhatatlan lélek el ne 
vesszen, hogy a vallás vigaszával 
szóljon el földi porhüvelyéből.

Most Ecsedy Aladár református 
lelkész búcsúzik felekezete nevé
ben:

— Bibliai hasonlattal kell élnem, 
ha rólad beszélek — mondja nehe
zen küzdve le feltörő zokogását. — 
Úgy jártál az emberek között, mint 
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a mi Urunk, gyógyítva a betege
ket, vigasztalva a kétségbeesette
ket, segítve a segítségre szoruló
kat, önzetlenül, nem várva köszö
netét.

Vége a beszédeknek. A koporsót 
leemelik a ravatalról és kiviszik 
az uecára, ahol már vár rá a köz
ség temetkezési díszhintaja. Fel
fejlődik a temetési menet. Elől né
gyes zárt sorokban a község lakos
sága teljes számban. A halottas 
kocsi után, melynek tetejét elbo
rítják a díszes koszorúk és megha
tóan primitív csokrok, a család 
tagjai, a felekezetek lelkészei és a 
községek küldöttségei, majd a gyá
szoló közönség, élén Almássy volt 
szolnoki főispánnal. Abban a pilla 
náthán, amikor a menet megindul, 
niegkondulnak az összes keresztény 
templomokban a harangok és zúg
nak, míg a temetés véget nem ér. 
A menetben haladva, a református 
egyházi énekkar búcsúzsolozsmákat 
énekel.

Végre kiér a menet, melyben 
mintegy négyezer ember vett részt, 
az apró zsidó temetőbe, melynek 
az elhúnyt orvos volt a megterem

Könyvek — folyóiratok
— Patai Edlth: „Szent szomjúság". 

Az 1936. év utolsó szakának magyar 
zsidó irodalmi terméséből eseménysze
rűen emelkedik ki Patai Edith új 
regényének megjelenése. A kiváló, fia
tal írónő az újjáépülő Erec Jiszroélbe 
viszi el olvasóját a „Szent szomjúság" 
című regényében, mely kitüntetést és 
jutalmat nyert az IMIT regénypályáza
tán és a „Múlt és Jövő" kiadásában je
lent meg. 'Mindenki — suttogják felénk 
a könyv lapjairól 'nagyszerű élettelj'es- 
- éggel megrajzolt alakjai .a ma Szent
földjének. — mindenki, .aki 'ráteszi lá
bát a zsidó múlt újjáéledő színhelyére, 
előbb-utóbb beleesik a szent szomjú
ságba: nemcsak látni, hanem dolgozni a 
dicső múlt feltámadásáért. Szolgálni azt 
pénzzel, munkával, tehetséggel, veríték
ke'. ha kell: vérrel és élettel. Nem le
het senki, akiben még ég a zsidó ön
tudat, dobog a zsidó .szív, sem közöm
bös szemlélő, sem gúnyos ignoráns. Eg
riéi Hemmson. a világhírű író, Dániel, 
a fia. Parker, a nagy kiadó. Elly Gould 
a dúsgazdag kitért amerikai gyáros ke
reszténynek született leánya, maga 
Gould - mind elhiszik, mind érzik, mind 
nidjáik a regény végén, hogy hasztalan 
védekeznének ellene, dolgozniuk, küz
deniük kell, hogy ez az építőmunka dia
dalmasan folytatódjék tovább. Részt kell 
venniük a munkában, mint Fámáinak. a 
mérnöknek, aki a földet túrja itt, Kiara 
Rubinnak, aki Pestről vándorolt ki a 
Szentföldre, hogy megossza vőlegénye. 
Dávid Lovikin munkás életét. Úrinak 
és Leanak, akik szerelmük otthoni tra
gédiája elő! menekültek az építőmunka 

tője. Az el mólé raehamim után 
Hörömpö Ferenc pócsmegyeri re
formátus lelkész lép a koporsóhoz, 
az elhúnyt orvos legjobb barátja.

— Én intézem hozzád az utolsó 
földi szavakat — sírja —. aki ott 
voltam utolsó perceidben is mel
letted. Amíg éltél, nem tűrted, hogy 
dicsérjenek. Most már nem tudod 
megakadályozni, hogy elmondjam 
rólad, milyen igaz ember voltál. 
Emberek kőből és márványból állí
tanak emléket azoknak, akiket sze
rettek. De a legszebb, legmaradan
dóbb emlék mégis az. amit a te 
számodra állítunk, ez az emlék a 
hálás lelkekben él tovább.

Lebocsátják a koporsót. Elhang
zik a kaddis is, majd zokogva tó
dulnak a nyitott sírhoz a falusiak. 
Mindenki belevájja kezét a nedves 
földbe, mindenki építeni akarja a 
maga rögével azt a kis dombot, 
mely alá örök időkre tért meg 
végre pihenni annyi munka, után 
a falu jó, öreg orvosa, aki soha 
nem kért betegtől honoráriumot, 
akinek csak az fizetett. aki 
akart...

Halász Sándor

lázába, s mint a többieknek, a Kfar 
Tikvah 'kvuca és a többi kolóniák dol
goskezű, hős pionírjainak, akik verej
tékezve, de elégedetten, kiegyenesedett 
derékkal és friss öntudattal hirdetik: itt
hon vagyunk, otthonunkat teremtjük 
meg és azok-ét, akik majd utánunk jön
nek és a mi munkánk gyümölcséként 
már kész hajlékot találnak itt, ahol vé
get ér hazátlan sorsuk, üldöztetésük, 
ahol testvéri szeretet, baráti kézszorí
tás várja őket. A regény történéseinek 
folyamába már belejátszik az arab fel
kelés véres eseményeinek egy-egy ra
gyogó plaszticitással exponált jelenete, 
de ahogy elénk vetíti az író, érezzük 
vigasztaló bizakodását: mindez átmentet, 
szükségszerű zökkenő az épitőmunka 
menetében, melynek folytatását és be
teljesülését pillanatra sem állíthatja meg. 
Meghatva, könnyes szentekkel tesszük 
le a regényt, teljes megértéssel az író
nak művészi alkotáson túlmenő szán
dékai iránt, *

— Guldberger Izidor: „Chacham 
Cebl". Dr. Goldberger Izidor, a nagy
tudományi: tatai 'főrabbi Chacham Cebi. 
a budai főpap hőslelkű, tudós fia tör
ténetének keretében új beállításban mu
tatja be Budavár elestét verses elbe
szélésében. A lelkes poéta szemében 
nem öröm, hanem gyász Budavár eleste 
magyarságra, zsidóságra egyaránt, az 
osztrákok elnyomás, üldöztetés szenve
déseivel fizetnek a törökök kiűzéséért.

Túróczi-Trostler József: „Thontas 
Manns Weg zum Mythos”. Kitűnő, tudós 
esztétánk tanulmányában avatottan 
rajzolja meg a világhírű német író lelki 
átalakulását, mely a Zauberberg mai 

problémáitól elvezette a Jótzsef-triló- 
giáig, a jelenből a múltba, a reálitás- 
ból a mvthosba, nyugatból az őskeletbe.*

Dr. Löwlnger Sámuel: „Dr. Blau 
Lajos élete és irodalmi munkássága”. A 
tisztelet és rajongás .gránitkövéből emel 
a szerző új emléket a nagy pap és vi
lághírű zsidó tudós számára, míg Dr. 
B. Weinrybbel együtt írt másik tanul
mányában a boroszlói zsidó theológiai 
szeminárium könyvtárában található 
zsidó kéziratokat ismerteti.«

— „Magyar Izráel". „Libanon”. 
Nem lenne teljes irodalmi beszámolónk, 
ha meg nem emlékeznénk az Orsz. 
Rabbiegyesület által kiadott „Magyar 
Izráel” decemberi számáról, melynek 
közleményeit dr. Hevesi Simon, dr. iBern- 
stein Béla, dr. Grosszmann Zsigmond. 
dr. Hevesi Ferenc, dr. Kiss Arnold, dr. 
Frankéi Jenő, dr. Kálmán Ödön, dr. 
Friedmann Dénes, dr. Kiéin Andor, dr. 
Winkler Jenő, dr. Schwarz Benjámin, 
dr. Wolff Jóizsef, dr. Fényes Mór, dr. 
Vidor Pál, dr. Róth Emil, dr. Hofier 
Ármin írták. Megemlékezünk a „Liba
non’’ című zsidó tudományos és kritikai 
folyóirat szeptember-októberi számáról 
is, melyben 'Nyílas-Kolb Jenő, Kunos 
Ignác, Kohn Zoltán, Komlós Aladár. 
Bokor György, Fehér Jenő, Grozinger 
M. József, Zsoldos Jenő, Keszi Imre. 
Grosszmann Zsigmond, Steiner Lenke, 
Kiéin Kata és Widder Dezső írásait 
olvassuk 'élvezettel.

— A VÁC febr. 6-án, szombaton a 
Wesselélniyii-Btoa 7. sz. a. Goldmairik-'te- 
rembcw tartandó műsoros tánaestélyen. 
melynek rendezéséit a futball 'Szakosztály 
tagjai vállaltaik. Bulla Elmla, Vidor Fe
rike, Feleky Camill, Benky József és 
Szemere Sándor színművészek fognak 
fellépni. A jótékonycélú mulatság si
kerét az agilis rendezőség előkészüle
tei máris biztosítják. Meghívó igénylés 
Wcsselélnyi-U'tca 44. telefon 144-085.

— A pesti hitközség VIII. kér. ifjú
sági csoportja febr. 8-án, hétfő este 7 
órai kezdettel a Vili., József-k.rt 8. sz. 
sz. I. em. 3. sz. a. helyiségében tartja 
évi rendes taggyűlését (közgyűlését).

— Házitanitás. A zsidó szülők figyel
mét felhívjuk arra. hogy állástalan ok
leveles tanítóik, tanítónők és tanárok 
szerény díjazásért, esetleg természet
beni ellátásért vállalják elemi és közép
iskolások korrepetálását, valamint egyes 
tárgyak (barmicva, hittan, német, fran
ca. latin, zene, rajz ,'Stb.) tanítását. Lel
kiismeretes oktatás, szakképzettség, lé
lektani egyéni módszer. Felvilágositás- 
sal szolgál: Orsz. Izr. Tanítóegyesület 
titkársága VII., Wesselényi-ittoa 44. Te
lefon: 144-085.
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SPECTATOR 
NOTESZÁBÓL

Mi Inkább Darányinak 
és Kozmának hiszünk

A Síp-utcai asztrológusok a ma
gyar zsidóság horoszkópját a „nj/i- 

— jegyében lévőnek látják és 
nem győzik eleget rémitgetni a pest
budai fronton szemben álló csapat
testeket a közelgő „nyilas” veszede
lemmel. „Hamar béküljetek ki és 
hagyjátok már a fogatokat kihúzni, 
ti beste budaiak, hogy már egyszer 
béke lehessen. Mert ha nem: a nyi
lasokkal gyűlik meg a bajotok, azaz 
hogy mindkettőnk baja”. Ámde mi
közben ezt harsogják Pestről Buda 
felé, Buda és az egész ország zsi
dósága arra figyel fel, amit múlt 
vasárnap Kozma Miklós belügymi
niszter, szerdán pedig Darányi Kál
mán miniszterelnök hangoztattak 
félreérthetetlen nyíltsággal: Ok és 
az egész magyar kormány a feleke
zetek békéjét akarják, elítélik az 
izgatásokat és a kormány elég erős 
lesz arra, hogy ezeket az izgatáso
kat el is fojtsa.

És nekünk minden okunk meg
van arra, hogy ez alkalommal se a 
Sip utcai horoszkóp, hanem igenis 
a magyar kormányférfiak határo
zott nyilatkozata felé forduljunk bi
zalommal.

Falu és város
A Hétfői Társaság január 18-iki 

felolvasó ülésének Eckhardt Tibor 
előadása volt a szenzációja. A kis
gazdapárt vezére, akit sokáig a me
zőgazdasági érdekek elfogultan 
egyoldalú exponensének tartottak, 
a falu problémáit fejtegetve ezúttal 
— és ez volt a szenzáció — egyál
talán nem élezte ki a termelés és 
értékesítés egymásközti viszonyát, 
sőt éppen ellenkezőleg: a két foglal 
kozási ág megértésének, vállvetett 
közreműködésének szüségét hang
súlyozta. „Értékesítés” alatt az an
tiszemita jóindulat rendszerint a 
zsidóság „vadászterületét” szokta 
kihangsúlyozni; a mi szemeinkben 
éppen ezért nagy horderejű irány- 
változást mutat a kisgazdapárt ve
zérének állásfoglalása. Falu és vá
ros közös érdeke a helyes és becsü
letes értékesítés. De a falunak is, a 
városnak is csak kárára lehet, ha a 
gyűlölet a kereskedő ellen uszítja a 
gazdát, csak azért, mert ennek poli
tikai téren az uszító láthatja hasz
nát ...

Störn Samu ax ős
választás mellett

Amikor az Országos Gyűlésen 
annak idején dr. Kriszhaber Adolf, 
a budai hitközség népszerű ősz el
nöke, egymaga állta a harcot a fú
ziósok kíméletlen ostromával szem
ben és tapodtat sem volt hajlandó 
engedni a budai hitközségek állás
pontjából, — akkor Steril Samu ezt 
válaszolta neki: „Nagyon szép, amit 
Kriszháber Adolf mond, de azt kér
dem, mit szólnak az ö érveléséhez a 
builai ösválasztók? Nyújtson alkal
mat az ö sválaszt óknak akaratuk 
nyilvánítására és ha neki, adnak 
igazat, én is meghajtok előtte.”

De úgy látszik, Stern Samu nem 
szeret meghajolni. Inkább nem kí
váncsi az ősválasztók véleményére.
„Cionizmus és 
bolsevizmus"

Lapunk legutolsó számának eb
ben a rovatában a fenti címen né
hány megjegyzést fűztünk Fábián 
Bélának a Pesti Izr. Hitközség köz
gyűlésén elhangzott felszólalásai
hoz. Megvalljuk őszintén: keserű 
szájízzel tettük, mert mi ismerjük, 
szeretjük és becsüljük Fábián Béla 
múltját, egyéniségét, jellemét és 
törhetetlen demokratikus meggyő
ződését. S csak felekezeti életünk 
elkeserítő ziláltságának, a túltengő 
akaratoskodás parancsuralmi fékte
lenkedéseinek tudható be, hogy 
olyan hírek is — ha csak ideig- 
óráig is — hitelre találnak, ame
lyeknek valószínűségét a közélet és 
az emberek ismerője a limine is 
visszautasíthatja. Mi örülünk leg
jobban annak, hogy megállapíthat
juk, hogy téves volt az informáci
ónk: Fábián nem „tüntette fel olyan 
színben a cionistákat, mintha közel 
állanának a bolsevizmushoz”. Örü
lünk ennek a megállapításunknak 
nemcsak az igazság szempontjából, 
hanem önmagunk szempontjából is: 
ám lássák, hogy mi kimondjuk az 
igazságot akkor is, ha netalán ön
magunkat kell cáfolnunk.
Apestl izr. hí tköx s ég 
autonómlá j a i s - 
megsérült ?

Kólecolás közben szó esett arról, 
hogy talán mégsem illő, hogy az 
Országos Iroda, meg a Pesti Izr. 
Hitközség, amelyek annak idején 
közösen kérték a minisztériumtól a 
budai választás elhalasztását és si
ettek is a kiadott rendeletet kellő 
kommentárokkal publikálni, most a 
választás elrendelését elhallgatják s 
az Országos Iroda a felekezeti la

poknak meg sem küldte az újabb 
miniszteri rendeletet. Hozzáfűzték, 
hogy ebben joggal lehet tisztelet
lenséget látni a kultuszminiszteri 
rendelettel szemben. És másrészt 
nem is okos dolog, hogy az Orszá
gos Iroda a kormánnyal szemben 
sem rejti el, hogy melyik párthoz 
húz, mert a rendeletnek ezzel az el
hallgatásával elárulta, hogy a fú
ziósok pártján van. (Ha ugyan még 
nem sejtették eddig!)

— Nem, nem azért nem publikál 
ják a rendeletet, mondja egy éles
elméjű konfuziós jogász, hanem 
azért, mert a Pesti Hitközség fáj
lalja és rösteli az autonómiáján 
esett sérelmet. A rendeletből t. i. 
nyilvánvaló lett, hogy a kormány 
elgáncsolja Pest — egyakaratát. 
Nem tűri, hogy a Pesti Izr. Hitköz
ség azt csinálja a budaival, amit 
akar. Ez pedig beleavatkozás az ő 
autonómiájába. Ezt a sérelmet rös- 
telli, — azért nem publikálja a ren
deletet.
„Szegény kicsi fereg, 
nem tudott megnőni”

Sőt már meg is halt. Pedig talán 
még meg sem született! Hogy miről 
is van szó? Hát nem tetszik tudni? 
A budai békepártról! Persze, hogy 
a békepártról. Ugy-e milyen rava
szul csinálták? A felhívást csupa 
olyanokkal íratták alá, akiket senki 
sem ismer a felekezeti közéletben. 
A derék ötletes Fisch Jakab bácsi a 
„Zsidó Élet”-nek irt soraiban a „bé- 
kepárt”-ról azzal mondta el igen ta
lálóan véleményét, hogy megszüle
tését így üdvözölte: Vöhószér szó
tón milfoncnu uméácharénu. Egyéb
ként nem csoda, hogy olyan hamar 
kimúlt. Igazi torzszülött volt: alul 
autonómista, fölül fúziós. És hogy 
meghalt, elgondolkodhatunk. mit 
sirassunk: azt, hogy meghalt, vagy 
azt, hogy megszületett?
Egy kis erőszakos 
távolbalátás 
- für alla Falié : 
csak j ólehet I

A budai választási „harc” elő
készületeinek három „ártatlan” epi
zódjáról számolhatunk be: a) Van 
Budán egy iparművész, aki törté
netesen zsidó és még történeteseb
ben autonóm-párti, legtörténeteseb
ben pedig kitűnő iparcikkeit szíve
sen vásárolják Amerikában is. Na
gyon szép exportüzleteket bonyolít 
le saját produktumaival. A minap 
levelet kapott — Amerikából: fi
gyelmeztetik és elvárják tőle, hogy 
a budai zsidó hitközségi választá
son pedig a HEP jelöltjeire szavaz-



ZSIDÓ ÉLET

zon! — b) Más: Budai zsidó ügy
nökök, ha a zsidó kereskedők bolt
jaiba beállítanak, nem azt a kér
dést kapják: mutassa, mi új és szép 
van a kollekciójában? — hanem azt: 
mondja, kire fog szavazni, az auto
nómistákra vagy a fúziósokra? — e) 
Az Országos Iroda Budán „együtt
működéses” alelnökéhez közelálló 
közgazdasági intézményekben is 
épületes lelki gondozás folyik, bizo
nyára az alelnök úr tudtán kívül, 
sőt egész bizonyosan: határozott 
akarata ellenére...

De ők már tudják a dörgést. Fú
ziós szavazatot ígérnek és — auto
nóm szavazatot fognak leadni.
ítélet a laikus 
bíráskodásról

Degré Miklós, a Tábla nagyte
kintélyű elnöke, újévi beszédében a 
többi között ezeket mondta: „Az 
esküdtbiráskodás ma nem állítható 
vissza, mert a laikus bíró nem tud
ja politikai meggyőződését leküz
deni és így nem hozhat elfogulatlan 
ítéletet.”

Őexcellenciája talán a mi feleke
zeti községkerületi bíráskodásunkba 
is bepillantott?
Az Egyakarat 
Kolumbusz-tojása

A sip-utcai Nagy Elme újabban 
már a tanügy terére is kirándul
gat, de ott is üdvös reformokat va
lósít meg. A tanügyi reform persze 
— garasok spórolásából áll. Pesten 
épúgy, mint Kőbányán. Az egyes 
iskolák egy-egy azonos osztályát 
összevonta és így pl. két, három is
kola I. osztályú növendékeinek kö
zös hittantanítása van, ugyanígy a 
II. osztályoknak is és így tovább. 
Ezzel megtakarított néhány hitok
tatói órát. Ennek a takarékosság
nak megvalósítása olyan egyszerű 
volt, mint a Kolombusz tojása. Meg 
aztán, ami jó Pestnek, miért ne 
lenne jó Kőbányának is? A fő, hogy 
garasokat meg lehetett takarítani, 
hogy a hittantanítás is kevesebb 
lett, mert az egymástól több kilo
méter távolságban levő iskolák nö
vendékeinek összeterelődésére néha 
több, mint az óra fele elmegy, — az 
csak nem lehet szempont egy „nagy
koncepciójú férfiú” számára?!

„ B. u. é . k. “
A VIII. kér. templomkörzet egyik 

most sokat szereplő vezetőségi tag
ja január 1-én tn/éA-lapokat küldött 
a körzet jómódú választmányai tag
jainak. nem mulasztván el közölni 
szemorvosi rendeléseinek helyét és 
idejét is. Mert ha már körzeti tiszt

jéből t'olyólag megkapta a körzeti 
hittestvérek cím- és lakjegyzékét, 
miért ne tegyen eleget azon köteles
ségének is, hogy elősegíti hívei 
boldogulását? (Elvégre az a szem
orvos is a körzet tagja! — Inkom
patibilitás pedig?...' Ugyan hagy
juk már ezeket az ósdiságokat)! 
Ö tehát előmozdítja a körzet hívei
nek érdekeit, még pedig azzal, hogy 
ezeknek ajánl egy jó szemorvost, 
ennek pedig pacienseket! Hát nem 
hittestvéri szeretet ez, — ha mind
járt jövedelmes is?!
Lecke a tekintély
tiszteletből

A „Zsidó Élet”-nek folyton azt 
vetik szemére Sip-országban, hogy 
nem tekintélytisztelő, azt sem tud
ja, mi az a tekintélytisztelet. Ezért 
elhatároztuk, hogy külföldi tanul
mányútra megyünk, hátha meg tud
juk tanulni tisztelni a tekintélyt. 
El is mentünk hát tanulmányútra 
Sip- országba. Ott aztán a követke
zőt tanultuk. Ha a kultuszminiszté
rium kiad egy rendeletet, amely a 
Sip-országi kancellária szájaizének 
megfelel (pl. elhalasztja a budai 
hitközségi választást), akkor a te
kintélytisztelet hangos és a sipor- 
szági nyomtatott papirosokon azt 
harsogja: a kormány mily bölcs, 
milyen előrelátó és menyire tisztán 
látja, melyik oldalon van az igaz
ság. Ha aztán a kultuszminisztérium 
három hónap múlva újabb rende
letet ad ki és azt mondja: Most pe
dig Buda, válassz! — akkor a sip- 
országi tekintélytisztelet még azt 
sem tartja szükségesnek, hogy a mi
niszteri rendeletet publikálja. Most 
aztán igazán nem értjük, hogyan is 
kell tisztelni a tekintélyt?
Egy j ó tanács

A budai választás kimenetele sen
ki előtt sem lehet ktéséges. Szegény 
fúziósok, törik is a fejüket, mit 
csináljanak és hogyan lehet az el
kerülhetetlennek látszó súlyos vere
séget legalább enyhíteni.

Hát nekünk volna számukra egy 
jó tanácsunk: Mondják ki a fúziósok 
hogy a választásban nem vesznek 
részt és jelölésüket visszavonják. 
Ezt lehet azután úgy feltüntetni, 
hogy ők a béke kedvéért térnek ki 
a harc elöl, ők nem akarnak test
vérharcot, meg hogy példát akar
nak mutatni az önzetlenségre.

Lehet, hogy akad, aki elhiszi ne
kik! S ha az autonómisták, kihasz
nálva a harcnélküliségből adódó 
kényelmes helyzetet, kevesebben 
mennének az urnák elé, akkor a fú

ziósok ezt is a maguk javára értel
mezhetnék és azt mondhatnák: 
„Hát ime, most mindenki láthatja, 
milyen kevesen vannak az autonó
misták!”
KI siratja a budai 
korteskedés végét?

Milyen kár, hogy most már vége 
lesz a budai korteskedésnek, pedig 
milyen jó üzlet is volt annak a 
HEP-értesítőnek a nyomása! Váj
jon ki nyomtatta? Ugyanaz a cég, 
amelynek üzletszerzője a Zöld Már
ton tábornok elleni támadó nyílt 
levelet -is szignálta. Kiváncsiak vá
gunk, van-e valami összefüggés, 
vagy konstruálható-e ilyesmi a 
nyílt levél aláírásában nyilvánuló 
szolgálatkészség és a nyomtatvány
rendelésekben nyilvánuló jutalma
zási készség között?

— Beiktatták Palesztina új főrabbi
ját. Január 15-én iktatták be -d'r. Isaac 
Henzogot, Pateszfflna új asikenláizi főrab
biját. Az ünnepélyes beiktatásion részt 
vettek az összes zsidó intézmények ve
zetői és megjelent természetesen a Pa- 
lesztinia-kormány megbízottja is. Az új 
főrabbi a Jewish Agency nevében Moshe 
Schiertock, a politikai osztály vezetője, 
a iZonista Comité nevébien M. Ussisch- 
kim, a Waad Leütni m-egbí. zásából Jiz- 
chak Ben Zwi, a Mizrachí kiépviseleté- 
:b-en iMéír Berlin rabbi üdvözölte.

— A lipcsei zsidóság elszegényedése. 
■A „Gemeindeblaitt dér Jsnaelitischen Re- 
ligionisgemeinde izu Leipzig” egyik cik
kében megdöbbentő (adatokat közöl Lip
cse zsidóságának (elszegényedési folya
matáról. A város zsidó lakossága csak
nem 50 százalékának nincsen: adóköte
les jövedelme. A hitközségi adók több, 
minit felét lai tagok egy egészen kis cso
portja fizeti, míg egyre nő azoknak a 
száma, iákök kénytelenek a hitközség 
támogatását igénybe vielnini. Ezzel szem
ben azoknak a tanulóiknak száma, akik 
a hitközség iskoláiban tanulnak, az 
utóbbi két év alatt 400-ról 1100-ra
■emelkedett, ami annyit jelent, hogy 
Lipcse zsidóvallásu tanulóinak 85 szá
zaléka veszi igénybe a hitközség liiskö- 
láit.

— A „Remény” zsidó ifjúsági folyó
irat új száma, dr. Molnár Ernő szer
kesztésében!, gazdag tartalommal és szép 
képekkel jelent meg, XXIII. évfolyam. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, 
XIV Ajtósi Dürer-sor 9. mutatvány szám 
díjtalan.

Felelős izerkesztő é» IdaxSó: 
KECSKEMÉTI VILMOS
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