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Még mindig
a zsidókérdés

(Dr. K. P.) A költségvetési vitá
nak egyik legfontosabb témájává 
lett a zsidókérdés. Legutolsó szá
munk óta két jelentékeny megnyi
latkozás hangzott el erről a parla
mentben: Vázsonyi Jánosé és újból 
gróf Bethlen Istváné. A vita először 
is akörül forog: van-e zsidókérdést 
Vázsonyi tagadja, Bethlen állítja, 
hogy van. Azt hisszük, ennek eldön
tése tisztára akadémikus értékű. 
Akár elismerik, akár tagadják, hogy 
van, tény az, hogy az antiszemitiz
mus hullámverései még a törvé
nyek védelmi sáncain belül is ször
nyen küzdelmessé, sőt sokszor kér
désessé is teszik a zsidóságnak a 
törvény előtti egyenlőségre épített 
polgári exisztenciáját.

Vázsonyi János temperamentumo
sán, okosan és fölényesen vívta 
meg párbaját a zsidókérdés körül a 
nyilasokkal. Ismét megmagyarázta, 
hogy a zsidóság ép úgy tagozódik 
társadalmi, gazdasági és politikai 
szempontból, mint akármelyik má
sik felekezet. Lehet, hogy ezt megint 
hiába magyarázta meg. De akkor is 
ez nem az ő gondolatainak és sza
vainak világosságán múlott, Parla
menti beszédével nagy szolgálatot 
tett nemcsak a magyar zsidóságnak, 
hanem a demokratikus politikának 
és az egész magyar közéleti gondol
kodás tisztulási folyamatának is.

Gróf Bethlen István beszédének a 
zsidókérdéssel foglalkozó része is 
nagy államférfiúi kvalitásokat mu
tatott. Valamikor ő is másképpen 
állott ezekkel a kérdésekkel szem
ben. Ma — bár az ellenzéki padso
rokból — sokkal lehiggadtabban. 
sokkal nyugodtabban, sokkal körül
tekintőbben analizálta a problémát. 
Az ő részéről csak természetes, hogy 
az antiszemita vadságok ellen, a 
törvényes rend és a polgári egyen
jogúság mellett foglalt állást A 
magyar zsidóság nagy megnyug

vással olvashatta beszédének ezeket 
a részeit. Mindenesetre európaibb 
nívóra emelte a kérdés körüli vitát 
és a duhaj, gyűlölködő hangnem he
lyett jól esett a jogrenddet követelő 
és igazságot kereső elmélyedés ko
moly, előkelő hangját hallani. Csak 
a konzekvenciák levonása körül 
találunk okot a megjegyzésre. Úgy 
gondoljuk, hogy ha a törvény előtti 
egyenlőséget a modern államélet 
létalapjának tartja, akkor először is 
azt kellett volna sürgetnie, hogy 
ez valóban érvényesüljön és semmi
féle szempont által ne korlátoztas- 
sék. Másodszor pedig, ha ő maga el
ismeri, hogy itt a zsidóságnak egy

Zsidó önvédelem?
Ma: Dr. Kecskeméti György

A napról-napra tapasztalt fékte
len izgatás, mely már-már a po
gromra való nyílt uszítás határáig 
is elmegy, felveti a zsidó önvéde
lem problémáját. Napról-napra hal
lani keserű, türelmetlen kifakadá- 
sokat becsületesen gondolkozó zsi
dók részéről: hát mindez lehetséges? 
Szabadon izgatnak tisztességes em
berek ellen, a zsidó életét és tulaj
donát szabad prédául ígérgetik a 
legalantasabb uszítástól megrésze- 
gült hordáknak, a zsidó becsülete 
hovatovább szabad prédájává lesz 
egy hangjában és erkölcsi felfogásá
ban egyaránt eldurvult sajtónak: és 
mi egy szót sem szólunk? Meg sem 
kíséreljük a magunk igazának han
goztatását?

Amilyen jogosult a kérdés, any- 
nyira nehéz rá helyes megoldást 
találni. Nyilvánvaló, hogy a védeke
zés nem élhet. — a legtávolabbi vo
natkozásban sem — a támadás esz
közeivel. Bármennyire is nehéz az 
önuralom erényét gyakorolni rend
kívüli körülmények között: a zsidó
ság jogosult önvédelme során nem 
fordulhat más eszközökhöz. mint 

ötezeréves kultúrájával és olyan 
néppel állunk szemben, amely az ál
lami élet más területeiről ki volt 
szorítva, akkor hogyan lehet arról 
beszélni, hogy a magyarságot a zsi
dóság szorította ki a gazdasági pá
lyákról? Ha azonban ez csak a mai 
eszmedivathoz hangolt kifejezés
mód, amelynek kiegyensúlyozására 
„a józan, okos, körütlekintő, a 
jogegyenlőséget nem sértő pro- 
gramm felállítására” irányuló köve
telmény szolgál: akkor Bethlen 
beszédét úgy regisztrálhatjuk el, 
mint jelentős lépést előre a „zsidó
kérdés” európaibb megközelítése 
felé.

erkölcsiekhez. Ami az élet- és va
gyonbiztonság megvédését illeti, ezt 
a zsidóságnak a hatóságokra kell 
bíznia. Végzetes hiba volna türel
metlenségből vagy idegességből el
hagynunk azt az egyedül helyes ál
láspontot, hogy a törvényes rend 
fenntartása a. hatóságok kötelessége, 
melyeknek pártatlanságában és éré- 
lyében a legteljesebb mértékben meg
bízunk. Ezért tehát a leghatározot
tabban le kell szögeznünk azt az ál
láspontunkat, hogy semmi külön 
zsidó védelmi szervezkedésnek helye 
nincs, sőt az ilyennel való próbálko
zás a legvégzetesebb hiba volna. A 
mi álláspontunk csak az lehet, hogy 
itt nincs szó valamiféle külön tár
sadalmi harcról a zsidók és bármily 
okból rájuk támadó ellenfeleik kö
zött: csak a törvényes rend és az 
ellene bármily okból fellázadt cso
portok küzdelméről lehet szó. Amint 
az antiszemitizmus elhagyja az elvi 
és politikai harc talaját és a tör
vényellenes izgatás terére lép, a zsi
dóság magatartásának alapja vele 
szemben csak a törvényes rendhez 
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való feltétlen ragaszkodás és az ab
ban való bizalom lehet.

Ez azonban nem jelent tétlenséget 
és passzivitást: főleg azért nem. 
mert hiszen nem csupán élet- és va
gyonbiztonság elleni izgatásról és 
kilengésekről van szó, hanem, ami 
ma talán még súlyosabb, a zsidóság 
becsületének állandó, rendszeres be- 
mocskolásáról. A zsidóság ellen a 
legképtelenebb rágalmakat terjesz
teni: ez ma bizonyos körök szemé
ben szinte a jó téma egyik kelléke. 
Ez a becsületrablás nem válogatós 
az eszközökben. Szerinte a zsidók 
valamennyien kommunisták, tehát 
felforgatják a társadalmi rendet, 
egyben pedig valamennyien kapita
listák, akik a társadalom javaiból 
kirekesztik az éhezőket; de minden
kép megvetésre és gyűlöletre méltók 
és velük szemben az emberi szolida
ritásnak egy szava sincs.

Ezzel az izgatással szemben a zsi
dóságnak meg kell találnia a maga 
hangját. Eddig ezt a hangot nem 
igen hallottuk. Túl sok energiát fe
cséreltek belső akciókra, hatalmi po

zíciók kiépítésére s időközben a zsi
dóság hangja kifelé alig nyilatko
zott meg. Egy-két cikk a napisajtó 
hasábjain nem ér fel az idők kivéte
les komolyságáig. Nyomatékosabb, 
ünnepélyesebb tiltakozásra volna 
szükség. Miért nem lép fel egysége
sen az egész rabbikar — miért nem 
olvasnak fel egy napon, mondjuk a 
következő sovuausz-ünnepen min
den zsidó templomban ünnepélyes 
tiltakozást az ellen, hogy minden 
éretlen suhanó jogot és hivatást érez 
magában jöttmenteknek bélyegezni 
bennünket, egy munkás és hazafias 
felekezetet? Hogy szinte úri pasz- 
szióvá. virtouz játékká vált az egész 
társadalmi elégedetlenség zsidószi
dásba, zsidóellenes uszításba való 
levezetése? A zsidóság hivatott ve
zetőinek tiltakozó hangját, ünnepé
lyes és határozott fellépését eddig 
fájdalmasan nélkülöztük. Nem adjuk 
oda magunkat hiú illúzióknak, nem 
hisszük, hogy egy vagy több ilyen 
nyilatkozat más irányt adna az ese
ményeknek. de abban a súlyos hely
zetben. melyben a magyar zsidóság 
napról-napra jobban érzi — törvé
nyes helyzetének biztosítottsága 
mellett is — hogy szinte szabad pré
daként van kiszolgáltatva becsülete, 
embersége éretlen suhancoknak és 
ravasz bajbakeverőknek, az ilyen 
fellépés mindenesetre megerősítené 
a zsidóság belső ellenállását és tisz
teletet ébresztene azokban, akik a 
nemzeti közvélemény egészséges és 
nemes gerincét alkotják.

Szabad-e kétségbeesnünk?
Irta: Dr. KRISZHABER ADOLF,

Ha ezt a kérdést felteszem, első
sorban arra a kérdésre kell felel
nem, van-e ok a kétségbeesésre? A 
kishitűek ,a reményvesztettek, csaló
dottak és nyomorgók minden bi
zonnyal azt fogják felelni: Igenis, 
van. De én édes Istenem, mikor 
nem volt ok a kétségbeesésre? Évez
redek nyomorúságai, üldöztetései és 
az azok nyomában járó szerencsét
lenségek mind arról tanúskodtak, 
hogy Izraelnek van oka a kétségbe
esésre. De mikor erre megadtam a 
választ, fel kell vetnünk a kérdést: 
a sok nyomorúság, a sok vesződség, 
a sok szerencsétlenség és a sok ül
döztetés ellenére mégis hogyan tör
tént, hogy Izrael még mindig élet
ben van és céltáblául szolgál azok
nak, akik akár irigységből, akár 
pedig más szenvedélyből — rajtuk 
kívüleső okot keresnek, amiért e 
nyomorúságos életben boldogulni 
nem tudnak?

A következmények mutatják, hogy 
bármennyire iparkodott a rosszhi
szeműség, a kételkedés, a maga- 
megfeledkezés az emberiség összes 
bűneit erre a mi sokat, hányatott fe
lekezetűnkre ráhárítani, nem sike
rüli a mi szegény felekezetűnket 
megsemmisíteni és annyira háttérbe 
szorítani, hogy vele számolni ne kel
lett volna. Vájjon ennek mi lehet 
az oka? Nem egyéb, mint hogy ez 
a mi szegény üldözött és állandóan 
nyomorított felekezetűnk csakugyan 
az, amiért más tényezők irígylik: 
Isten választott népe. Ez volt, ma
radt és lesz a jövőben is.

Választott nép volt nem azért, 
mintha különösen kedvelt része lett 
volna az emberiségnek, vagy külö
nös kedvezésben részesült volna az 
anyagi javakban, hanem azért, mert 
szellemi tulajdonságai felemelték 
mindenkor a szenvedés poklából és 
egy bizonyos megnyugvást, türel
met és a jövőben való bizakodást 
táplált, amely lehetővé tette, hogy 
ne mondjon le a jövőről és a remé
nyeket ne adja fel arra vonatkozó
lag hogy sorsa jobbra fog forduljii.

Vájjon mi ennek a nagyszerű 
megbízásnak az alapja? Ami a vá
lasztott népet valóban választolt 
néppé tette, az az erkölcsi erő, ame
lyet az Úristen kegyelme a kinyilat
koztatás törvényeiben számára biz
tosított. A kinyilatkoztatás tette Iz
raelt valóban választott néppé, mert 
ez adta meg neki az erkölcsi erőt. 

a budai izr. hitközség elnöke 
hogy a népek tanítójává fejlődjék, 
erkölcsi támaszává váljék, az erköl
csöt hirdesse és saját példájával 
magasztossá tegye.

A kinyilatkoztatás törvényei el
évülhetetlenek. A Tízparancsolat sza
vai ma is élénken világítják meg az 
emberiség fejlődésének útját. Amíg 
a Tízparancsolat szavai hatással 
bírnak az emberiségre, addig a fej
lődés is biztosítva van. Mert az em
beriség fejlődése csak akkor bir ér
tékkel, ha az erkölcs törvényei szol
gálnak alapjául és az emberiség fej
lődése a jövőben akkor fogja elérni 
a legmagasabb fokot, ha a kinyilat
koztatás törvényei mindenkor két
ségtelen módon és az egész embe
riségre kiterjedőleg egyeduralko
dóvá fognak válni. A Tízparancso
lat törvényei adják meg az alapot 
arra, hogy büszkén hirdethessük év
ezredek óta az emberiségnek, hogy 
a legelső parancs és hitelv, az Is
tenhez való közeledésnek legbizto
sabb módja, ha betartjuk azt az 
egyszerű rendelkezést: „Szeresd fe
lebarátodat, mint lenmagodat.” Váj
jon ki vonja kétségbe azt. hogy en
nek az erkölcsi törvénynek ereje az 
emberiséget egy magasabb cél felé 
tömöríti? Ki vonja kétségbe, hogy 
a sok vesződség, a sok háborúsko
dás, a sok forradalom között egye
dül és kizárólag a szeretet az, amely 
képesítené az embereket arra, hogy 
az óhajtott világbékét megteremt
sék. De hogy ez eddig meg nem 
történt, mutatja, hogy ez a feltétlen 
isteni parancs még mindeddig meg
felelő módon érvényesülni nem tu
dott. Ne csodálkozzunk tehát azon, 
hogy ha az egész emberiség körében 
ez a feltétlen összekötő kapocs nem 
tudott még olyan erőre kapni, hogy 
a vele ellenkező ellenséges indulato
kat, szenvedélyeket, önzést, gyűlöl
ködést és háborúskodást megszün
tetni nem tudta és akad egy kicsiny 
nép. melynek életében kiindulási 
pontja volt ez az isteni parancs és 
mert az emberi társadalom nagy 
családjában kellő módon érvénye-
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sülni nem tudott, mindenkor megve
tés, gyűlölködés tárgya maradt

Éppen ezért, mert a sok támadás, 
gyűlölködés, irigység nem tudott 
rajta erőt venni, mutatja, hogy a jó 
Isten javát akarta ennek a sokat 
szenvedett népnek, mikor egy ilyen 
életbölcsességről tanúskodó erkölcsi 
tanítást adott leikébe és tartotta 
fenn benne az idők végtelenjén ke
resztül. Ez mutatja, hogy minden 
bántalom dacára soha ninc oka két
ségbeesni.

A kinyilatkoztatás ünnepén emlé
kezzünk meg arról a végtelen jó
ságról, mely ezekben az erkölcsi 
törvényekben rejlik s amelynek ér
vényre emelését az Úristen kifür- 
készhetlen akarata ennek a szenve
désekre és nélkülözésekre kárhozta
tott maroknyi népre bízta.

Az a tény, hogy ennyi megpróbál
tatás dacára ez a nép nem tudott 
megfeledkezni a kinyilatkoztatás ál
tal reábizott erkölcsi törvényekről, 
hogy azokat mindenkor nemcsak sa
ját kebelében, hanem mindenütt, 
ahol megjelent, tanította és ér
vényre iparkodott emelni, — mu
tatja, hogy ennek a népnek nemcsak 
jelene, hanem minden bizonnyal 
jövője is van s ez igazolja az Úris
ten bölcs rendelkezését, hogy kivá
lasztott népnek nyilvánította.

Ez a tudat pedig oly felemelő, oly 
magasztos és oly dicső, hogy ezért 
érdemes nélkülözni, szenvedni, tűrni, 
mert minden bizonnyal el fog követ
kezni az az idő, mikor felemelt fő
vel tekinthetünk a megtett útra, 
mert a kiválasztott nép megtette kö
telességét s a kinyilatkoztatás törvé
nyeit nemcsak magáévá tette, ha
nem istápolta és tovább fejlesz
tette, olyannyira, hogy azok az egész 
emberiségnek közkincseivé váltak és 
akkor hálatelt szívvel fogunk be
térni szentélyeinkbe, hogy dicsér
hessük az Istent, hogy erre a dicső
séges feladatra hivatott el bennün
ket.

Emeljétek fel testvéreim gondtelt 
fejeiteket, gondoljatok a magasztos 
hivatásra, amelyre Benneteket a jó 
Ég kegyelme elhivatott és adjatok 
hálát Istennek a küldetésért, ame
lyet az emberiség kebelében telje
sítenetek kell. Bízzatok és remény
kedjetek abban a dicsőséges jövő
ben, amely igazat fog adni nektek, 
el fogja ismerni érdemeiteket, fel 
fog emelni a nyomorúságból, mert 
Ti szószólói voltatok az Úristen böl
csességének. amely hivatva van az 
emberiség erkölcsi irányában való 
teljes kifejlődést közmegelégedésre 
és boldogságra előmozdítani.

A kinyilatkoztatás ünnepére
Irta: Dr. HELLER BERNÁT

Aceresz, záró ünnep, — így ne
vezi hagyományunk a hetek ünne
pét, amely ime ránk köszöntött: a 
Sovuausz lezárja, teljessé teszi, be
tetőzi, amit peszach megindított. 
Peszach meghozta a fölszabadulást, 
sovuausz arra tanít, miként kell a 
szabadsággal élni: a szabadságnak 
alapzatára az erkölcsnek isteni bi
rodalmát építsük föl. Egy némikép 
rejtőző aggáda akként magyarázzaaz 
ómerszámlálást, hogy Izrael türel
metlenül várta a sovuauszt, a vallásos 
törvényhozást. Isten — így szól ez 
az aggáda — megígérte, hogy a 
szabadság ünnepére majd a kinyi
latkoztatás következik. Izrael ezért 
türelmetlenül kezdte a napokat 
számlálgatni: megint egy nappal 
közelebb jutottunk a legfőbb Ígéret 
beteljesedéséhez.

Zsidó vallásunk történetének be
csületére válik, miként emelkedett, 
miként magasztosult föl a hetek ün
nepének, a pünkösdnek a jelentő
sége. Szentírásunkban a sovuausz 
még csak természeti ünnep, az 
ómernek, a legkorábban érő ga
bona, az árpa első kévéjének ün
nepe. Az ünnepek különleges bibliai 
olvasmánya, Ruth bájos könyve is 
erre emlékeztet: Noomi és Ruth az 
árpaaratás elején érkezik Bethle- 
hembe, — az árpaaratás, során is
merkedik meg a hűséges Ruth a 
nemes Boazzal.

Peszachnak, szukkótnak ünneplé
séről a tórán kívül a Királyok 
Könyve, Ezra-Nehemia Könyve is 
beszél nekünk. Sovuauszról mások, 
mint az ünnepi naptárak tórái feje
zetében nem szól Szentírásunk.

Szól róla az egyik apokrif könyv: 
Tóbit-nak bájosságban Ruth-tal ve
tekedő könyve. Tóbiás jámbor atya, 
az agg Tóbit a pünkösd ünneplésére 
készül. Ünnep előestéjén dús lako
mához ül. Mielőtt étkezéshez fogna, 
kiküldi fiát, nézzen körül, hátha ta
lál Istenhez hű szűkölködőt, akit 
gazdagon terített asztaluknál ven
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dégül láthatnának. A fiatal Tóbiás 
riadtan tér vissza azzal a hírrel, 
hogy Ninive terén temetetlenül he
ver egy halálra üldözött izraelitá
nak a holtteste. Tóbit otthagyja a 
lakomát, eltakarítja a temetetlen 
hittestvért. Tóbit könyve, — merő 
költemény, de telve zsidó vallásos
sággal, — azért választja a sovu
ausz ünnepét, hogy Tóbit önmegta
gadásának érdemét ragyogtassa: 
fölkel még az oly nagy ünnep la
komájáról is, mielőtt akárcsak meg
ízlelte volna, mert a kegyelet köte
lessége hívja. Dús ünnepi lakoma 
tünteti ki ezt a napot, — de köny
vünk, csak mint a hetek ünnepét 
mutatja be, szóval sem pedzi, hogy 
a kinyilatkoztatásnak is emlék
napja. Tóbit könyvével a polgári 
időszámításunk előtti második szá
zadhoz értünk.

Csak néhány évszázaddal később, 
a tannak és az amórák korában éri 
el a sovuausz teljes jelentőségét. 
Egy késő amóra a többi ünnep fölé 
helyezi. Érvényre jut s azóta hagyo
mányunkká lett a megállapítás: 
aceresz jaurn sennitno bau tauró: a 
hetek ünnepe annak a napnak a for
dulója, amelyen a tóra adatott. (Pe- 
szachim 68/b.)

Már pedig a kinyilatkoztatás nem
csak Izraelnek az ünnepe, hanem az 
egész erkölcsös emberiségé. Szól az 
minden nemzetnek. Az aggáda kérdi, 
miért nem a Szentföldön hirdette 
ki Isten a tíz igét, miért a sivatag
ban, a Senki földjén? Azért, hogy 
az senkinek nem egyedüli birtoka, 
azért, hogy abből senki kizárva 
nincs. (Mechilta Jiszró.)

A tíz ige mindvégig az egyest 
szólítja meg: téged szabadítottalak 
ki Egyiptomból; te imádj bálványt, 
ne esküdjél hamisan, szenteld meg 
a szombatot, tiszteld a szüléidét, be
csüld meg embertársadnak életét, 
családját, szerzeményét, becsületét, 
ne légy kaján... te, te, te, mindig 
te. Midrásunk ezt művészi, sőt mű
vészeti hasonlattal szemlélteti: van
nak képek, melyek előtt mindenki 
azt érzi: reám néz, engem néz. így 
a tíz ige hallgatásakor is mindenki 
azt érezte: ez nekem szól, ez is ne
kem szól.

Szól is, szóljon is mindegyikünk
nek és valamennyiünknek, egyének
nek és nemzeteknek, az emberiség
nek, az emberiességről, az emberi
ségért.
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Félrevezetésé kísérletek 
a statútum ügyében

A Zsidó Élet legutóbbi számában 
„Megbukott a statútum” című cik
künkben beszámoltunk arról, hogy 
a Pesti Izr. Hitközség választmányi 
ülésén Steril Samu elnök kénytelen 
volt elismerni a statútumok jóvá
hagyása körül felmerült nehézsége
ket. Megállapítottuk ezzel kapcsolat
ban, hogy ezeknek a statútumoknak 
jóváhagyása nem az ország egész 
zsidóságának, hanem csak annak a 
csoportnak érdeke, mely hatalmi 
céljai elérésére eszközül akarja 
használni a statútumokat, amint
hogy azokat ennek megfelelően for
málta is meg.

Igen természetes, hogy szenzációs 
bejelentésünk nagyon kellemetlenül 
érintette azokat, akik még ma is 
úgy szeretnék beállítani a statútu
mok sorsát a zsidó közvélemény 
előtt, mintha azok jóváhagyása már 
csak bizonyos formalitások miatt 
késik, de a legrövidebb időn belül 
be fog következni. Hiszen jól emlé
kezünk arra. hogy az Országos Iroda 
elnöke utoljára „Tisri” havában je
lentette be, hogy a jóváhagyás köz
vetlenül küszöbön áll. Azóta már 
Szíván havát írtuk és a jóváhagyás
nak még se híre, se hamva, de nem 
fogja megakadályozni az optimista 
elnököt abban, hogy ezt a bejelen
tést még néhányszor meg ne tegye.

Ezekután az „Egyenlőség” május 
5-i számában cikkünkben foglalt ál
lításaink cáfolataképen részleteket 
közöl a Pesti Izr. Hitközség már
cius 24-i választmányi ülésének 
jegyzőkönyvéből. Ebben a jegyző
könyvben nincs szó arról, hogy a 
statútumok jóváhagyása körül ne
hézségek merültek volna fel.

Nem értjük, mit akar az Egyenlő
ség ezzel a jegyzőkönyvvel igazolni. 
Hiszen mi cikkünkben egy szóval 
sem mondottuk, hogy Stern Samu 
közlése a statútumok jóváhagyása 
körül felmerült nehézségekről jegy
zőkönyvbe került volna, hanem azt 
irtuk, hogy a választmányi ülésről 
kiszivárgott Stern Samunak egy 
■Íven kijelentése; azt pedig, hogy ez 
a kijelentés kiszivárgott, ma is ál
lítjuk és állítjuk azt is, hogy ez meg 
is felel a valóságnak.

De ha az „Egyenlőség” cikkében 
cáfolatról lenne szó, nem is foglal
koznánk vele. Vannak azonban az 
Egyenlőség cikkének olyan részletei, 
melyek parancsaiban teszik köteles
ségünkké, hogy ellenük szivünk mé 

Igéig felháborodva tiltakozzunk a 
magyar zsidóság egyetemessége ne
vében. A szóban forgó cikk ugyanis 
azt a hallatlan állítást kockáztatja 
meg, hogy ha ezek a statútumok, 
melyek megalkotásában az összes hit
községek résztvettek, nem hagy
nak jóvá, akkor a magyar zsidóság 
legelemibb felekezeti jogait érné 
súlyos veszedelem, akkor nem lesz
nek jogaink, nem lesz önkormányza
tunk, nem lesz hitközségi iskoláink 
helyzete védett, a magyar zsidóság
tól ezáltal elveszik jogait, elveszti 
az ö vérrel és verejtékkel megszer
zett alkotmányát.

Az Egyenlőség merész és meggon
dolatlan kijelentéseivel már elég 
gondot okozott a magyar zsidóság
nak, de érzésünk szerint annyira, 
mint ezekkel a kijelentéseivel, még 
soha el nem vetette a sulykot. Ho
gyan meri bárki is azt állítani, 
hogy a statútumok bukása esetén a 
magyar zsidóság a jogtalanság álla
potába jut és elveszti alkotmányát? 
Hiszen

a magyar zsidóságnak jogai a 
recepciós törvényekben és az I. 
Ferenc József király által szen
tesített statútumokban gyökerez

nek,
ezek pedig'ma is érvényben vannak, 
akkor is érvényben maradnak, ha a 
Kiegészítő Szabályzatot, melynek a 
címében is benne van, hogy az csak 
a korábbi és ma is érvényben levő 
statútumoknak csak kiegészítéseit 
tartalmazza, a kormányhatóság 
nem hagyná jóvá, mert időközben 
meggyőződött arról, hogy az nem a 
magyar zsidóságnak, hanem csak a 
magyar zsidóság egy töredékének 
érdekeit képviseli. De hogyan lehet 
egyáltalán a magyar zsidóság alkot
mányáról beszélni mindaddig, amíg 
meg nem alkották azt az alkot
mányt, mely nemcsak a neológ zsi
dóságnak, hanem a zsidóság mind
három árnyalatának egyformán al
kotmánya. Mert az a statútum, 
melyről jelenleg szó van, csupán a 
neológ zsidóság részére tervezett 

Dr. FRENKEL BERNÁT UnL3' zsidó nevelő intézete
BUDAPEST, XIV, KERÜLET, SZABÓ JÓZSEF-UTCA 14. - TELFON: 1-354-71. 

AVMa városligeti villanegyedben, kertes villában, minden iskolatípus 
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szabályzat, ahogy az Egyenlőség is 
csak a pesti neológ hitközség hiva
talos lapja, bármennyire is a ma
gyar zsidóság politikai hetilapjá
nak kívánja magát címében feltün
tetni — nem tudjuk, miféle jogon?

Sok mindenről lehetne még ezzel 
a cikkel kapcsolatban beszélni, mely 
tipikus példája annak, hogyan lehet 
nem tetsző eseményekkel foglal
kozva a kérdést mellékvágányra 
terelni. De ehhez most sem ked
vünk, sem terünk. Egyet azonban 
mégis le kell szögeznünk. Az Egyen
lőség a lap mögött a Budai Hitköz
séget keresi, a cikk íróját pedig egy 
nőegyleti titkárban látja. Megnyug
tatjuk, a Zsidó Élet harcait nem a 
budai hitközség, hanem a magyar 
zsidóság egyeteme érdekében vívja 
és a Budai Hitközség semmiféle vo
natkozásban nem áll mögötte. Mö
götte csak előfizetőinek és olva
sóinak lelkes áldozatkészsége áll. Ezt 
persze — úgy látszik — az Egyen
lőség saját tapasztalataiból követ 
keztetve elképzelni sem tudja. A 
cikk írója pedig nem nőegyleti 
titkár. Cikkeinket már azokat, me
lyek aláírás nélkül jelennek meg, a 
lap szerkesztője és belső munkatár
sai Írják, azok is vállalják értük a 
felelősséget. De a statútum elleni 
harcnak a felelősségét készséggel 
vállalja a lap mindenkivel, a törté
nelemmel szemben is. Mert azok az 
új statútumok, melyeknek megbuk
tatása igenis célunk,

nem felépítik, hanem lerombol
ják a magyar zsidóság alkotmá-. 
nyát, mikor lerombolják a hit

községek autonómiáját, 
melyek ennek az alkotmánynak leg
főbb védőbástyái. Ha pedig vannak 
az új statútumokban — amelyek 
megfogalmazása valóban kiváló 
munka — olyan intézkedések, me
lyek — mint az iskolák önállóságá
nak kiépítése — tényleg kívánato
sak. meggyőződésünk, hogy a kor
mány a statútumok jóváhagyása 
nélkül is meg fogja találni az útját 
és módját a kívánatos megoldásnak.

Végül: egy másik hetilap is fog
lalkozik cikkünkkel. Hangja, mo
dora. kiállásának módja azonban 
olyan, hogy feleslegesnek és ko
molytalannak tartjuk rá válaszolni.
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Kecskeméti Vilmos emlékezete
Hetek múltak el már Kecske

méti Vilmosnak, lapunk főszer
kesztőjének halála óta, de még 
egyre érkeznek az ország minden 
részéből a részvét jóleső megnyi
latkozásai.

Alant közöljük az időközben be
futott leveleket és táviratokat:

Megdöbbenéssel értesültem e perc
ben őszinte jó barátom hirtelen el 
hunytáról. Az érintkezés ritkasága 
sem a szeretet, sem a megbecsülés 
fokát nem erőtleníthette, a hirtelen 
elmúlás feletti fájdalom oly élénk, 
mintha legszorosabb együttélésből, 
legközelebbi közelemből ragadta 
el a halál. Amidőn ezen őszinte 
nagy részvétemnek igaz kifejezést 
adok, megkérem Önt, hogy az ösz- 
szes kedves Hozzátartozóknak tol
mácsolja együttérzésemet mély 
gyászukban. Szívélyes üdvözlettel: 
Dr. Propper Aladár.

Megdöbcnéssel értesültünk Nagy
ságod kedves Férjének, az általunk 
mélységesen becsült Kecskeméti 
Vilmos főszerkesztő úrnak hirtelen 
haláláról. Fogadja Nagyságod c 
szomorú alkalommal meleg együtt
érzésünk és őszinte részvétünk kife
jezését. A Megboldogultat a feleke
zeti élet körüli működése közben 
jó zsidó célokat szolgáló egyesüle
tünk vezetői megbecsülni és tisz
telni tanulták és most mi is őszin
tén átérezzük a nagy veszteséget, 
mely halálával felekezetűnk nyilvá
nos életét érte. Nagyon kérjük, hogy 
őszinte részvétünket b. Családja, va
lamint a szerkesztőség tagjai előtt 
is tolmácsolni kegyeskedjék és va
gyunk hittestvéri tisztelettel: Vívó 
és Atlétikai Club. Kiéin Elek ü. v. 
elnök, dr. Vilner Ferenc főtitkár.

Megdöbbenve értesültem unokám 
által, mily pótolhatatlan veszteség 
érte Önt, valamint az egész család
ját kedves férje elhunyta által. De 
nemcsak önt, Nagyságos Asszonyt 
érte a nagy gyász, hanem a zsidó
ság vesztett el egy igaz pártolót, aki 
küzdött az igazságért, aki tollával 
rámutatott arra, hogy kell üldözött 
fajunkon segíteni. Mint barát, ér
zem a nagy veszteséget. Fogadja 
Nagyságos Asszony, valamint az 
egész családja őszinte részvétemet. 
Tisztelője: Weisz Mór.

Hivatali eljárásban lévén, csak 
most értesültem az Önt ért súlyos 
csapásról. Mélyen megdöbbentett a 
gyászos hír, mert az elhunyt meg
boldogulthoz őszinte és meleg szálú 

barátság fűzött. Pótolhatatlan vesz
teség a korai távozása az egész honi 
zsidóságnak és azon szorosabb ér
zelmi körnek, melyért Ö oly buzgón 
és önzetlenül küzdött. Gyászában 
igaz zsidó együttérző szívvel oszto
zom, igaz híve: dr. Ehrenthal Aladár.

Mindkettőnket megdöbbentett a 
szörnyű csapás, mely Önt kedves 
férje elmúlásával érte. Ezekben a 
nehéz percekben Önnél van minden 
együttérzésünk és mélységes részvé
tünk a kifürkészhetetlen Végzetnek 
eme hirtelen és váratlan csapása 
felett. A mi Istenünk támogassa és 
vigasztalja önt e nehéz órákban. 
Szolgáljon vigasztalásul, hogy egész 
életében nemes és önzetlen harcot 
folytatott a mi sok szenvedéssel 
sújtott hittársaink és fajtestvéreink 
érdekében. Nyugodjék bele a Min
denható megváltozhatatlan akara
tába és keresse vigasztalását az Ö 
nemes, szép és harcos életére való 
visszaemlékezésben. Fogadja még- 
egyszer legőszintébb és fájdalmas 
részvétünk kifejezését. Kezeit csó
kolja kész híve: dr. Kertész Ármin.

Mint régi, úgymondhatnám, pro
pagálója becses lapjuknak, fogadja, 
bár elkésve — el voltam utazva — 
legőszintébb fájdalommal ékesített 
legőszintébb részvétemet, kegyes
kedjék tőlem egyelőre ezen az úton 
elfogadni, én is azt mondom — a jó 
Isten rendelkezései kiszámíthatatla
nok és ezért nem tudunk és nem 
tudtunk perbeszállani sohasem a jó 
Isten emez rettenthetetlen idő előtti 
akaratával szemben. De kedves 
Szerkesztő Uram, találjon Ön és 
kedves Anyja őnagysága vigaszt 
abban, hogy Ö, a Boldogult törhe
tetlen bajnoka és gerinces ember 
volt egész életében a zsidó érdekek 
igaz kivívásáért. Ön, mélyen t. Szer
kesztő Uram, méltó utódja — saj
nos, korán elhunyt, nagynevű Édes
atyjának. Mélyen átérzett tisztelet
tel: Britek Miksa, a budapesti hit
község régi és jelenlegi elöljárója.

Fellner Leó és hitvese igaz nagy
rabecsüléssel és együttérzéssel ad
nak mélységes részvétüknek őszinte 
kifejezést és szívből osztják fájdal
mas gyászukat. A Megdicsőült em
lékét kegyeletes szeretettel fogjuk 
megőrizni, akiben egy derék jóbará
tot. felekezetűnk pedig egyik leg
jobb fiát vesztette.

Tíz napi távoliét után csak most 
értesültem Édesatyjának váratlan 
és szomorú elhuny tárói. Megrendült 
lélekkel vettem ezt a rám nézve is 

tragikusan ható gyászhírt tudomá
sul. mert én egy megértő jóbarátot, 
a zsidóság pedig egyik leggerince
sebb. legkeményebb egyéniségű tag
ját veszítette el, aki példát muta
tott, hogy a szolgalelküség, a lakáj
szellem — felfelé — csak lekicsiny
lést és lebecsülést válthat ki, de 
megbecsülést soha! A Megboldogul
tat a keresztény felekezcteknél is a 
legmesszebbmenő tisztelet és nagy
rabecsülés övezte s már ezen szem
pontból is felmérhetetlen az a vesz
teség, mely elmúlásával kapcsolatos. 
Sokkal frissebb és sokkal fájóbb a 
seb, semhogy meg merném kísé
relni. hogy gyarló emberi szavak
kal vigasztalásukra siessek, de ha 
némi vigaszt nyújthat az a tudat, 
hogy vannak, akik egész lelkűkkel 
vesznek részt nagy szomorúságuk
ban. akkor biztosíthatom Önöket, 
hogy a legteljesebb rokonérzéssel 
s a legbensőségesebb együttérzéssel 
állok önök mellett megpróbáltatá
saik eme súlyos napjaiban. Az Úr 
adjon Önöknek vigaszt és enyhülést, 
árassza Önökre gazdag kegyelmét s 
engedje, hogy az Atyja által kije
lölt úton — a szeplőtelen becsület, a 
jóság s a lelki tisztaság útján járva 
— hasznos és áldásos működést fejt
hessen ki a magyar haza javára. 
Édesanyja őnagyságának tisztelet
teljes kézcsókomat és benső részvé
temet kérném tolmácsolni. Igaz tisz
telettel őszinte hívük: dr. Radó 
Arthur.

Peszach első napján kaptam a 
Megdicsőülttől igen kedves sorokat, 
amelyek fokozták a magam és csa
ládom ünnepi örömét, mert azt is 
írta a Megboldogult, hogy „mindig 
szívesen látom... lapom munkatár 
sai sorában”. És hétfőn már átszár
nyalt a jó Isten angyalai sorába. 
Döbbenet fogott el úgy felesége
met, mint magamat ezen mélyen le
sújtó hír vételénél. Nekem igen ked 
vés volt a Megdicsőült és örömmel 
szolgáltam úgy a „Zsidó Évkönyv”- 
ben, mint a „Zsidó ÉIet”-ben. A teg
napi lapban olvastam Nagyságos 
Asszony fájdalmas gyönyörű sza
vait és feleségem részvétét is a leg
melegebben tolmácsolva, buzdítá
sára is, de a magam elhatározására 
is megígérem, hogy Isten segítségé
vel a továbbiakban is készséggel ál
lok majd kínálkozó alkalommal a 
„Zsidó Élet” rendelkezésére. Ami
dőn újból kifejezem igaz részvétün
ket úgy kegyed, mint kedves fiai 
előtt, vagyok sokszoros hívük
Dr. Goldberger Izidor főrabbi Tata 
P c. dr. Friedmann Dénes főrabbi 

Újpest.
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Aránytalanságok kiegyenlítése
Még egy hozzászólás Dr. Molnár Kálmán tanár ur 

nyilatkozataihoz
A kérdések, amelyeket e lapban a 

mélyen tisztelt professzor úrhoz in
téztek, főkép a második enunciá- 
ciója miatt — az ügy tulajdonkép
peni lényegét nem érintették. Két
ségtelen, hogy csak erős presszió 
bírhatta rá a tudós férfiút, hogy 
első igazán nagyszerű nyilatkozatá
nak hatását az utánasántikáló mon
datokkal meggyengítse: mi értjük 
és méltányoljuk ezt a lépést, amely 
bizonyára elég nehezére eshetett, de 
aránytalanság „kiegyenlítéséről” lé
vén szó, szükségét érezzük a fentem- 
lítetteken kívül még néhány kér
dést hozzáfűzni. — Végezzünk elő
ször egy rögeszmével és pedig a 
„zsidó túlsúllyal” és az ezzel kapcso
latban levő „aránytalanság vissza
szorításával.” — Ezeknek az anti
szemita valótlanságoknak folytonos 
hangoztatása és mindennapi ismét
lése már azt eredményezte, hogy 
mindenki való állapotnak tekinti és 
e mese önkéntelenül is irányt szab 
gondolkozásunknak: az általánosí
tási mánia mindjárt az egész zsidó
ságra terjeszti ki, ami egy-két 
egyénnél esetleg tapasztalható; a 
régi közmondás: „gutta eavat la- 
pidem” — itt alaposan bebizonyoso
dott; mert nem a hamis fogalmak 
nagyon csekély ereje, hanem azok
nak folytonos hangoztatása és szün
telen ismétlése kölcsönöznek bizo
nyos erőt a jelzett tévhitnek. Az el
vitathatatlan tények — a valódi ál
lapotok egyszerű felismerése — cá
folják meg legjobban a koholt állí
tásokat. — Kérdezzünk tehát:

Az 1867. évi kiegyezés óta mennyi 
főispánt, mennyi más közjogi sze
repvivőt stb. neveztek ki. Hol ter
peszkednek közöttük aránytalanul a 
zsidó vallásnak? Hol van itt a ro
vásukra „kiegyenlíteni való?”

Fontos politikai alkalmakról, hi
vatalos fogadásokról, fényes dísz
ebédekről a legmagasabbrangú kö 
rökben lehet gyakran olvasni, de ha 
a jelenlevők hosszú névsorát átte
kintjük, egyetlen-egy zsidó névre 
sem akadunk; „ott nincs számodra 
hely!” lehet itt citálni. Hát hol van 
itt a „rovásukra” kiegyenlíteni való?

Milyen, nem is törvény által elő
írt arány észlelhető a bírói, vagy a 
közigazgatási tisztviselői karnál? 
Ahol valóban csodának számít, ha 
oda kivételesen egyszer egy zsidó 
kerül állásba.

Kell tehát visszaszorítás ott, ahol 
nemcsak túlsúly — de még súly 
sincs!

Hogy egyetlen-egy foglalkozásnál, 
a banküzletnél, ily túlsúly előfordul, 
az tény, ennek okait most ne kutas
suk, de kétségtelen, hogy ezen az 
egyetlen téren az aránytalanság na
gyon könnyen kiegyenlíthető. Utána 
azonban joggal lehet majd kérdezni: 
csak ezen az egyetlen téren történ
jék meg az „aránytalanság kiegyen
lítése” — a többin pedig maradjon 
fenn az idők végtelenségéig!

Ha még tekintetbe vesszük, hogy 
a teherviselésnél ez éppen megfor
dítva van és az „aránytalanság” 
sokkal szembetűnőbb, mert a ma
gyar zsidóság az összes adóknak 
nem a számszerinti kb. 7%-át, ha
nem 36%-át fizeti, tehát ötször any- 
nvit. mint amennyi számszerűit 
járna. Csúnya hipokrizis tehát 
„aránytalanság kiegyenlítéséről” 
deklamálni akkor, amikor az a má
sik oldalon valóban jogosult és in
dokolt lenne.

Még sokfélét lehetne kérdezni, de 
nem kívánok részletekbe bocsát-
nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

A hallócső
Egy sztetoszkópot örököltem én, 
Ezt hagyta rám orvos apám, szegény 
így nem a rímnek kedvéért írom, 
Mert ez maradt csak s pár virágszirom 
Most is elnézem a sztetoszkópot, 
Sok használattól bizony elkopott. — 
Ezzel vizsgálta meg, hogy ki beteg, 
A rossz tüdőket és rossz sziveket. 
Látom most is. apám mint ráhajol 
Egy tört beteg szivére valahol, 
Most én illesztem rá a fülemet, 
Amint ö tette, ötven év lehet 
Érzem még rajta keze melegét 
S ajkán, hallom, a biztató beszéd: 
A szive s a tüdeje rendbe van, 
Nincs semmi baj, ne legyen nyugtalan .' 
S a beteg pilláján egy könny remeg: 
Jó doktor bácsi, Isten áldja meg ! 
De minek írom ezt most én ide. 
Hisz nem emlékszik már rá senkise. 
Pihen betege sok-sok éve mind 
S a hallócsö rám szomorún tekint. 
Falusi doktor volt mint annyi száz, 
Ki csak másoknak bajára vigyáz, 
Ki azután örökre elpihen
S egy sztetoszkóp marad, más semmi sem. 
Én róla Írok ötven éve már,
De az én idom is már végrejár.
Veled, rokkant cső, mi lesz, nem tudom, 
Nekem még kincs vagy, másnak semmi, lom. 
Öreg sztetoszkóp, mi lesz teveled ?
Csak nézlek búsan. Nincs rá felelet 
S szivem megcsapja őszi lehelet.

FELEKI SÁNDOR 

kozni. Miután azonban mindeme 
tévtanok ú. n. „tudományos” mez
ben lépnek a közönség elé, legyen 
szabad egy valóban tudományos, 
sem nyomás vagy presszió által 
vissza nem riasztható férfias véle 
ményt ide iktatni.

A német protestáns egyház egyik 
dísze és elsőrangú tekintélye, a ber
lini egyetem tanára. Adolph Ilar- 
nack „A kereszténység küldetése és 
kiterjedése” című nagy művében hí
res francia kollégájának, Ernest 
Rénannak következő mondatát 
idézi: „Egy fanatikus nemzetség 
megfosztotta a zsidóságot saját ju
talmától és megakadályozta, hogy 
betakaríthassa az általa előkészített 
aratást” — és ezen idézethez a kö
vetkező magyarázatot fűzi:

„Oly igazságtalanság, melyet a 
pogány egyház a zsidósággal szem
ben elkövetett, a történelemben hal
latlan. — A pogány egyház letagad 
tőle mindent, elveszi tőle szentköny 
vét és míg ő maga nem más, mint 
átalakított zsidóság, minden össze
függést vele szétvág. — A leány el
taszítja, édesanyját, miután azt ki
zsákmányolta. „Sapienti sat.” — 
annyi bizonyos, hogy ha ezt, vagy 
ilyenfélét ma mondana Németország
ban egy német theológus, a nácik 
azonnal „Konzentrationslagerba” he
lyeznék őt el.

Heautontimorumenos.

Meghalt
a munkácsi főrabbi

Lapunk zártakor vesszük a lesújtó 
hírt, hogy Spira Lázár, a nagy 
munkácsi pap, akinek betegségét az 
egész világ zsidóságának féltő ér
deklődése kísérte, meghalt. Elmú
lása nagy gyásza az egész világ zsi
dóságának, elsősorban az orthodox 
zsidóságnak, melynek egyik dísze, 
legkiemelkedőbb alakja volt. Óriási 
tudása, nagy héber műveltsége vi
lágszerte ismertté tették nevét. így 
arról is híres volt, hogy neki volt 
egész Európában a legnagyobb hé
ber könyvtára. Temetésére, mely 
szerdán délután volt tízezrek sereg
lettek össze különvonatokon, autó
kon. sőt repülőgépeken. A végtisz
tességen a hatóságok is képviseltet
ték magukat, így a csehszlovák kor
mány képviseletében Ilezdeg Sándor 
dr. jelent meg, míg a zsidó pártot 
Gróh Sándor dr. képviselte. Utód
jául községe vejét Rabinovics Pal- 
chát választotta meg.
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A budai hitközség uj képviselő
testülete hitvallást tett 
az autonómia mellett
Határozati javaslat az autonómiáról

Április 28-án és 29-én tartotta 
első közgyűlését a budai zsidóság új 
parlamentje. Ez a közgyűlés nem
csak azt mutatta meg, hogy az új 
képviselőtestület nagy többsége hí
ven kitart az ősi hitközség 800 éves 
autonómiája mellett, hanem azt is 
hogy azok, akik magukat úgy kí
vánták a választási kortesiratokban 
az ellenzéki oldalon feltüntetni, 
mintha az autonómiának ők is tör
hetetlen hívei lennének, csupán a 
jelenlegi elöljáróságnak ellenzékei, 
valóban az autonómia megsemmisí
tését akarják szolgálni, mert külön
ben ők is részt vehettek volna ab
ban a nagyszerű gesztusban, mely
ben a képviselőtestület leszögezte 
magát az autonómia sérthetetlensége 
mellett.

Dr Kriszháber Adolf elnök nyi
totta meg a közgyűlést. Üdvözölte a 
megjelent képviselőtestületi tagokat 
majd kegyelettel emlékezett meg az 
elmúlt év nagy halottairól, báró 
Wlasics Gyuláról, Sipőcz Jenőről, 
báró Kohner Adolfról, dr. Schle- 
singer Sámuelről, Magyar Mannhei- 
mer Gusztávról, majd Schwarcz Sa
muról, a Szent Imre városi körzet 
kiváló elnökéről, és Kecskeméti Vil
mosról, a Zsidó Élet harcos főszer
kesztőjéről, végül Pollák Manó és 
Dukesz Ferenc képviselőtestületi ta
gokról. Meleg szavakkal üdvözölte 
Kertész Manó dr. elöljárót 25 éves 
házassági évfordulója és Dióst Jenő 
főtitkárt ötvenedik születésnapja al
kalmával.

Áttérve a legutóbbi hónapok ese
ményeire beszámolt azokról a fára
dozásokról, melyekkel a budai és 
pesti hitközségek körül felmerült el
lentéteket kívánta kiküszöbölni és 
melyeket a jövőben is folytatni 
akar és kérte a közgyűlés tagjait, 
hogy a szeretet és megértés jegyé
ben fogjanak össze annak érdeké
ben, hogy a vezetőség programmja 
keresztülvihető lehessen.

Az autonómia mellett
Miután az elnöki jelentéshez 

senki sem kívánt hozzászólni, áttér
tek a napirend következő pontjára, 
az elöljáróság határozati javasla
tára, mely a következőképen szólt:

„A hitközség teljes autonómiájá
nak elvi alapján áll és elutasít min
den olyan eszmét, törekvést vagy 

irányzatot, amely hitközségünket 
más községekbe beolvasztani, vagy 
hitközségünk önrendelkezési jogát 
feladni esetleg csorbítani kívánná.'’ 

A határozati javaslathoz elsőnek 
annak előterjesztője, dr. Gosztonyi 
Ármin, a Szentimrcvárosi körzet al- 
clnöke szólt hozzá, aki rámutatott 
arra, hogy a választások lezajlottak, 
az ősválasztók az autonómia mellett 
döntöttek, minden ezzel ellenkező 
gesztus az ősválasztók akaratának 
meghamisítása lenne, ennélfogva a 
képviselőtestületnek erkölcsi köte
lessége, hogy munkásságának meg
kezdése előtt magát az autonómia 
mellett leszögezze. Foglalkozott a 
statútumok kérdésével is, és öröm
mel állapította meg, hogy a Zsidó 
Élet híradása szerint a kormány 
egyelőre nem szándékozik azok jó
váhagyásával foglalkozni, tehát elhá 
rul az a veszély, melyet azok jóvá
hagyása a budai hitközségre jelen- 

, tene. Ez fényes elégtétele a budai 
vezetőségnek, elsősorban dr. Csobádi 
Samu alelnöknek, aki a legélesebb 
harcot folytatja a statútumok ellen. 
Kéri a határozati javaslat elfogadá
sát.

Óriási lármával és ellentmondás
sal fogadta az egyesülési párt a ja
vaslat előterjesztését. Egymásután 
álltak fel szónokai, odatendálva, 
hogy a javaslatot vegyék le a na
pirendről. Fábián Béla dr. azt vi
tatta, hogy a kérdést nem lehet tár
gyalni, szerinte az alapszabályok 
erre nem adnak módot.

Dr. Hazai Béla szólalt fel ezután. 
Kijelentette, hogy ő is az autonómia 
híve, csak a jelenlegi vezetőség el
lenzéke, mégis kéri, vegyék le az 
indítványt a napirendről. Ugyanezt 
kívánta Bene Sándor dr. is.

Dr. Berényi Sándor rámutatott 
arra, hogy a határozati javaslatnak 
igenis megvan a célja, mert a vá
lasztások alkalmával a túloldal azt 
hirdette, hogy ő is híve az autonó
miának és így most ezt alkalma 
van bebizonyítani.

Alapi Béla arra emlékeztetett, 
hogy 1921.-ben Berényi Sándor és 
Katona Gyula elöljáró is aláírták 
azt a körlevelet, mely a budai hit
községnek a pestivel való egyesíté
sére vonatkozott. (Berényi: Ez igaz, 
de akkor Buda bajban volt. Pestnek

akkor emiatt nem kellett a fúzió!) 
Bejelenti, hogy ha szavazásra kerül 
a sor, pártja kivonul a szavazás 
elöl.

Strausz Lajos kívánta, hogy a 
vitás kérdések békés egyetértésben 
oldassanak meg. Schwarz József a 
javaslat ellen szólalt fel, aki után 
Bíró Géza min. tan. a Chevra elnöke 
mutatott rá arra, hogy az a felfo
gás, mely szerint a közgyűlés csak 
bizonyos tárgyakkal foglalkozhatna, 
merőben helytelen. A közgyűlés szu
verén és minden kérdéssel foglal
kozhat. (Nagy taps.)

Weisz Károly és Sós Endre a ja
vaslatnak a napirendről való levéte
lét kívánták, majd szavazásra ke
rült a sor, mely elől az egyesülési 
pártiak kivonultak. Végül az elöl
járóság javaslatát a közgyűlés 84 
szavazattal egyhangúan elfogadta.

Ezután került a sor a napirend 
3. pontjára, az elöljáróság jelenté
sére, melynél az ellenzék ismét nagy 
vitát provokált, miután kifogásolta 
a jelentésnek azt a részét, melyben 
az elöljáróság arra kéri azokat, akik 
a hitközség tagjainak lelkületűt mes
terséges módon zavarták meg, hogy 
szálljanak magukba s nyugodjanak 
bele a választások eredményébe.

Dr. Bene Sándor tiltakozott az el
len, hogy a budai zsidóság lelkületét 
bárki is mesterségesen megzavarta 
volna, Aczél Gyula pedig azt kifo
gásolta, hogy a bizottsági jelölések
nél nem respektálták az ellenzék 
óhajait.

Aczél Gyula felszólalására vála
szolva Gesztes Ferenc erélyesen 
rámutatott arra, hogy az ellenzék 
jelölteit egyrészt azért nem lehetett 
figyelembe venni, mert elkéstek a 
jelöléssel, másrészt, mert biztosítani 
kellett a bizottságok nyugodt mun
káját. A közgyűlésen lehet végnél
kül szónokolni, de a bizottságokban 
dolgozni kell. Már pedig nem igen 
volt valószínű, hogy az egyesülési 
párt tagjai, akik a pesti hitközség 
érdekeit képviselik, ebbe a nyugodt 
munkába beleilleszkedni kívántak 
volna.
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Geszles Ferenc szavai természe
tesen igen súlyosan érintették az 
együttműködési pártot, melynek ré
széről dr. Illés Jenő tiltakozott az 
elöljáróság jelentésének egyes kité
telei ellen. Utána ismét Gesztes Fe
renc beszélt, aki félreértett szavai
nak kiigazítása címén megállapí
totta, hogy az egyesülés pártja a 
maga részéről nem volt olyan kon- 
ciliáns, mint amilyet a maga szá
mára kíván. A Chevra választások 
idején egyik főkorifeusa kijelen
tette, Bíró Géza, a Chevra elnöke 
előtt, hogy őt szívesen megválaszt
ják elnökké, de csak akkor, ha bele
egyezik, hogy a képviselőtestület lis
táján egyetlen atutonómista se sze
repeljen.

A közgyűlés többsége beszéde vé
gén lelkes ünneplésbe részesítette 
Gesztes Ferencet, aki után dr. Se
bestyén József szólalt fel az egye
sülési párt részéről. Beszéde folya
mán oly éles hangot használt, hogy 
az elnök kénytelen volt őt több íz
ben a parlamentáris formák betar
tására figyelmeztetni. Végül az el
lenzék ismét kivonult a szavazás 
elöl és a többség az elöljáróság je
lentését egyhangúan fogadta el. Ez
zel a közgyűlés első napja véget is 
ért.

A második nap
A közgyűlés második napján dr. 

Kriszhaber Adolf elnök megnyitó 
szavai után Sebők Zsigmond pénz
ügyi elöljáró tartotta meg expozéját 
Hatalmas elokvenciával, a számok s 
adatok tüzijátékszerü sziporkázásá- 
val előadása a wekerlei idők pénz
ügyminiszteri beszámolóira emlé
keztetett. Köszönettel emlékezett 
meg elődje Aver Róbert eredményes 
munkásságáról, maid saját munká
iéra áttérve leszögezte, hogy a hit
község pénzügyeinek vezetésében 
mindig igyekezett a takarékosság 
elvét szem előtt tartani. Csak oly 
kiadásokat engedélyezett, melyek a 
hitközség anyagi és erkölcsi kára 
nélkül mellőzhetők nem voltak. A 
hitközség anyagi helyzete örvende
tesen javult. A múlt év homlokteré
ben a szentimrevárosi templom épít
kezése állt. Itt a vállalkozó fizetési 
nehézségei folytán nemcsak az 1936 
évre előirányzott összegeket kellett 
megfizetni, hanem 1937,1938. sőt 1939- 
ben esedékessé váló összegeket is. A 
kedvező adóbevételek arra késztetik, 
hogy felvesse bizonyos adőenyhité- 
sek gondolatát, elsősorban a kisem
berek adójának leszállítása tekinte
tében. A hátralékos adókra 48.600 
pengőt irányzott elő a költségvetés 
"s 80.000 pengő folyt be. Emellett az 

erre az évre előirányzott adók 93 
százaléka folyt be. A hitközség va
gyona is szaporodott 54.000 pengővel. 
Az adókat az elöljáróság kulturális 
és karitatív célokra használta fel. 
Végül köszönetét mondott a képvi
selőtestületnek megértő magatartá
sáért és kérte a felmentvény meg
adását az elöljáróság és a számvizs
gáló bizottság részére. (Nagy taps.)

Dr. Kriszhaber Adolf elnök mon
dott köszönetét Sebők Zsigmond 
elöljárónak munkájáért és a tartal
mas expozéért, majd indítványozta, 
hogy a költségvetést általánosság
ban és részleteiben együtt tárgyalja 
a közgyűlés. Az elnöki indítványt a 
közgyűlés elfogadta és áttért a zár
számadás részletes tárgyalására, 
amikor is az elnöklést dr. Csobádi 
Samu alelnök vette át. Rejtő Ármin 
részletes objektív kritikát tartal
mazó beszéde után Nagy Elemér 
szólalt fel a zárszámadáshoz és kö
szönetét fejezte ki az elöljárónak az 
eredményért. Utána Leicht Zsig
mond bírálta a zárszámadást, majd 
Gesztes Ferenc fejezte ki örömét 
afelett, hogy az előző nap szenvedé
lyes vitái után minden szónok tár
gyilagos kritikusnak bizonyul. Az 
1936. év a legmozgalmasabb évek 
egyike volt az évszázados budaihit
község történetében. Az elöljáróság 
kénytelen volt egyik kezében kardot 
tartani, a másikkal építeni. De nem
csak az elöljáróság végzett elisme
résre méltó munkát, hanem a bizott
ságok és a Dióst .Tenő főtitkár veze
tése alatt működő tisztikar is. A 
zárszámadást elfogadja.

Dr. Csobádi Samu elnök ezután 
bezárta a vitát. Most Katona Gyula 
kultuszelöliáró válaszolt Rejtő Ár
min felszólalására és közölte, hogy 
a templomülések eladásából szár
mazó jövedelem azért csökkent, 
mert igen sok nehéz anyagi köriil- 
mónvok közé mtott hittestvérnok 
leszállították a bérleti diját, sőt sok 
esetben el is engedték.

Kalmár Sándor gazdasági elöl
járó után ismét Sebők Zsigmond 
pénzügyi elöljáró szólalt fel és vála
szolt a vita során elhangzott kriti
kákra, majd Diósi Jenő főjegyző is
mertette a számvizsgáló bizottság

A temetőlátogató közönség 
szives figyelmébe!
A„MIKEFE“ kcrtésiképzötelepe, 

amely árva is sregínysorsu gyermekeket 
képez ki a kertészeti pályára

* temetőben lévő virágárúeitó pavHIon- 
ban a maga által termelt növényeket 
árusítja — Pártoljátok i ..IIIÉFE" áriáit! 

jelentését. Ezután a közgyűlés a 
zárszámadást és a mérleget csak
nem egyhangúlag elfogadta és a fel
mentvényt az elöljáróságnak és 
számvizsgáló bizottságnak meg
adta. Gesztes Ferenc indítványára 
most a közgyűlés jegyzőkönyvi kö
szönetét szavazott az elöljáróságnak 
és tisztviselői karnak, majd titkos 
szavazással megválasztották 10 adó
kivető és 10 adófelszólamlási bizott
sági póttagot.

Végül Schwarz József, Bitskey 
Jenő, dr, Sebestyén József, Hirschl 
Sománé, Weisz Jakab és Diósi Jenő 
felszólalása után képviseleti jogot 
szavazott meg a közgyűlés a Maski- 
lel Dal egyesület elnöke részére és 
ezzel véget ért a budai hitközség új 
parlamentjének kétnapra nyúlt első 
tanácskozása.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOOOC

ÉBRESZTŐ
Reggeli táplálékát keresve, már 

kopog a fán a szorgalmas ács: a 
harkály. Segíti e munkában a stig- 
lie fűrészelő hangjával sűrűn csat 
fogtatja a pacsirta is a reggeli kö
szöntőt: „pitypalaty”, de mindnyá
juk között legbá.iosabb az énekes
madarak kis királynőjének: a füle
mülének párjához intézett dala. Az 
alföldi róna bájos idilliének nincs 
határa. Az illatos mező szivárvány
színű harmatcseppjével méltó a leg
nagyobb művész ecsetjére is.

„Száraz ágon hallgató ajakkal 
meddig ültök csüggedt madarak?” 
Mire vártok kedves hittestvéreim, 
hogy mint a csík a folyó vízben pu
hává főjjetek? Nem érzitek, milyen 
mohón dolgozik a szivattyú, hogy 
tüdőtökből a levegőt, eretekből az 
utolsó csepp vért is kiszívja. Ki eb
ből a négy fal közül, ebből a komor 
városbörtönből, ki a falvakba: ész
szel, erővel és szorgalommal fáradni 
a mezei munkában!

„Aki ételt, italt adott, annak neve 
A zsidóság mindenütt úttörő volt, 

ahová sorsa állította. Ha más 
nincs: sátorban aludni! A sátor le
vegője nem meleg, de üdítő és az 
első napsugárra felébredve, harmat- 
cseppel ajkatokon mondjátok cl a 
gyermekkori imát:

„Aki ételt, italt adott, anak neve 
legyen áldott...”

Fried Ignác.
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SOVUHUSZ
Irta: Dr. Rubinstein Mátyás szekszárdi főrabbi

Borús egünkre feljött egy su
gárzó uap, eljött áldott sovuausz- 
ünnepünk.

Különös kegye a Gondviselésnek, 
hogy adott nekünk ünnepeket. Ki 
tudja, hová lettünk volna ünnepek 
nélkül. Mert nekünk az ünnepek 
nemcsak ünnepi alkalmak, fénypon
tok, a lét szürkeségében, a felfris
sülés fordulópontjai fáradalmaink 
közepett, hanem fenntartó oszlopai 
létünknek, megmaradásunk megvi- 
hatatlan várai. Egy-egy ünnepünk 
az örök rendeltetésünket igazoló 
egy-egy eszmének a hordozója.

Mit jelent a sovuausz ünnepe 
ezen a síkon? Megmondja ezt mind
járt az első ige s különösen a mai 
viszonyok tükrében tűnik ki e kö
zölnivalónak el nem múló jelentő
sége, cl nem homályosuló fensége.

Milyen nagy haladást jelentett az 
emberiség kultúrtörténetében már 
az érzéki istenmegismerés megdön
tése is: „Ne csinálj magadnak fa
ragott képet... Ne imádd s ne tisz
teld azokat..

Mily naiv, gyermeteg istenfelfo
gás volt ez, az embernél hatalma
sabbat nálánál alantabbállóvá silá- 
nyítani, élettelenségbe merevíteni. 
Az összes népek közül egyedül Izrael 
ismerte ezt föl az ókorban, egyedül 
ő foglalt állást ellene. S ha Izrael 
ezt nem látja meg s nem nyitja ki 
az emberek szemét, talán még ma is 
érzéki istenmegismerésben lenne el- 
fogódott az emberiség. Hogyne? Hi
szen látjuk, hogy napjainkban visz- 
sza tud térni, felujulni a pogányság.

Ám ennél nem csekélyebb jelen
tőségű volt az, hogy Izrael átfogóvá, 
egyetemessé tette az Isten gondola
tát. Az ő Istene tartott ítéletet a fá
raó felett Egyiptomban, mert nincs 
külön egyiptomi s külön izraelita 
Isten, hanem csak egy Isten van.

Ahogy Izrael az érzéki mozzana
tot kiküszöbölte az Isten fogalmá
ból. úgy kirekesztette belőle a nem
zeti elkülönülés, elzárkózás gondo
latát is. Nincs külön nemzeti Isten, 
hanem csak egy Isten van, aki örök
kévaló, mindenható, ég s föld Alko
tója s az emberiség jóságos Atyja, 
kegyes Gondviselője. Ö nem tűr 
zsarnokságot, nem engedi, hogy 
egyik nép rabigában tartsa a mási
kat, szabadnak akarja valamennyi 
népet, mert egy Isten Ö. az egész 
emberiség, az összes népek Istene, 
ahogy a próféta is mondotta: „Nem 
egy Atyánk van-e mindnyájunknak. 

nem egy Isten teremtett-e mindnyá
junkat, miért legyünk hát hűtele- 
nek egymáshoz?..

A szinaji kinyilatkoztatás igéje 
tehát, amely az Istent a szabadság 
Istenének jelenti ki. bennfoglaltan a 
szeretet Istenének is nyilvánítja Öt. 
És ebben van az a megnyugtató 
derű, ez a biztató fény, amely a ki
nyilatkoztatás ünnepéből felénk 
árad. Lehet szenvedésünk tengernyi, 
lehet sorsunk szomorú s szánalmas, 
— az nem ronthatja le azt az igaz
ságot, hogy magasztos eszmék, fen
ségesen fenséges igazságok őrizőül, 
letéteményeseiül rendeltettünk. Az 
Istenhez méltó hitet vallunk az Is
tenről s az Isten képéhez méltó 
s egyedül üdvözítő emberi érzésnek: 
a szeretetnek vagyunk hirdetői.

Vegyen körül bármilyen sötét, 
rémes éjszaka bennünket — e két 
igazság el nem fogyó fénnyel fog 
világítani s meg fog tartani ben
nünket is, mert az igazság ereje

,,Sohasem leszünk kaphatók arra, 
hogy eltávolodjunk ettől a nemzettől" 

„Nem a magyar nép csinálja 
az antiszemitizmust, hanem 
a bevándoroltak"
Dr. VÁZSONYI JÁNOS gerinces válasza 
a parlamenti antiszemitáknak

A képviselőház múlt hét szerdai 
ülésén, a költségvetési vita során 
felszólalt a többiek között Károlyi 
Viktor gróf, szélső antiszemita kép
viselő is, aki a numerus elaususnak 
a középiskolákra való kiterjesztését 
kérte, majd megismételte a zsidóság 
ellen az utóbbi időkben oly gyakran 
hangoztatott vádakat. Erre a be
szédre nyomban annak elhangzása 
után megadta a választ dr. Vázso
nyi János képviselő, aki megtámad- 
hatatlan érvekkel és kristálytiszta 
logikával bizonyította be az anti
szemita képviselő állításának valót
lanságát. Vázsonyi János dr. ezzel 
a beszédével igen nagy szolgálatot 
tett a magyar zsidóságnak, mert az 
arra lcgilletékescbb helyen, a parla
mentben szállt szembe férfiasán és 
gerincesen azokkal a minden tárgyi 
alapot nélkülöző vádakkal, melyek
nek szülőanyja a vak gyűlölet, „ér
veiknek” táia az antiszemitizmus 
frazeológiája és célja a vérrel és ve- 

nagy, megmarad s megtartja azt is, 
aki hisz benne.

Igaz, Izraelt szabadította ki az 
Örökkévaló Egyiptomból s éppen a 
kinyilatkoztatás igéit bevezető szent 
szakasz mondja: „... ti lesztek né
kem valamennyi nép közt az 
enyéim”. De.a következő ige már 
megmondja, hogy mennyiben lesz
nek ők a többinél különb népe az 
Örökkévalónak, annyiban, hogy 
szent papi népe lesznek az Örökké
valónak: „És lesztek ti nékem pa
pok birodalma s szent nép.” Arra 
rendeltetve, hogy tanító, oktató nép 
legyen, az Örökkévaló tanait hir
dető, a szinaji igazságokat terjesztő, 
hogy valamennyi nép birtokába 
jusson a világosságot hozó, üdvöt 
árasztó égi tanoknak, ahogy már 
megmondatott Ábrahámnak: „És 
meg fognak áldatni te benned a 
föld minden nemzetségei.”

A szeretetet valljuk rendíthetet
lenül s hisszük, hogy a szeretetnek 
egy súgóra végül reánk is fog 
hullni.

Ez a sovuausz tanítása.

rejtőkkel megszolgált, törvényben 
gyökerező jogok elkobzása.

Dr. Vázsonyi János beszéde meg
érdemli. hogy kiemelhető részeit 
megörökítsük ezeken a hasábokon is 
annak bizonyítókául, hogy a ma
gyar zsidóság ezekben a súlyos idők 
ben támadások ős harcok közepette 
sem feledkezett meg önérzet és 
igazi hazafiasság diktálta kötelessé
geiről. Ezért közöljük a képviselő
ház ülésének azt a részét, melynek 
folyamán dr. Vázsonyi János be
széde elhangzott:

„Méltóztassék megengedni, hogy 
nyugodt lelkiismerettel szóljak né
hány szót — mint zsidóvallású ma
gyar törvényhozó — az úgynevezett 
zsidókérdésről is. .4 zsidóság nem 
lógható fel egységként, egyetlen or
szág testében, így Magyarország 
testében sem. Politikai, gazdasági, 
társadalmi különbségek és rétegző
dések vannak a különböző zsidó
vallású magyar állampolgárok kö
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zött. Politikai, gazdasági és társa
dalmi különbségek, amelyek nagy
mélységeket és szakadékokat állí
tanak ezek közé az egyes rétegek 
közé, mert egészen természetes, 
hogy' nem fogható egy elbírálás alá 
a nagy vállalati vezérigazgató és a 
nincstelen kiskereskedő, kisiparos 
vagy a B. listára helyezett tisztvi
selő. A zsidó vállalati vezérigazga
tók és a zsidó B. listás tisztviselők 
közöt ugyanolyan gazdasági és po
litikai ellentét van, mint a római 
katolikus latifundium-tulajdonosok 
és a római katolikus kubikusmun
kás vagy a protestáns bankvezér és 
a protestáns bányamunkás között.

Ezek után legyen szabad feltenni 
a kérdést. van-e vagy nincs zsidó
kérdés. Ahol jogegyenlőség van. ott 
nincs, ahol parancsuralom van, ott 
van. Nálunk az élő és írott törvé
nyek alapján nincs, de a szélsőjobb 
látható és láthatatlan frontjának 
agitációja alapján van. Másik kér
dés: faj -e vagy felekezet? A zenekar
ban ma is ugyanazok ülnek: nem a 
magyar nép, — sohasem az. hanem a 
bevándorlóitok, úgynevezett vendég 
jogot élvezők: szláv és sváb szárma
zásúnak s nem is egyszer a kikeresz
telkedett zsidók (gróf Festetics Do
monkos: Azok a legrosszabbak) 
vagy azok leszármazottjai, az úgy
nevezett alibi antiszemiták, akiknél 
néha csak a nagymama árjasága 
körül van némi kellemetlenség és 
baj. De azt szokták mondani, hogy
van hazafias zsidóság. Ki dönti el, 
hogy ki hazafias és ki nem hazafias? 
A parlament minden pártja, még a 
nemzetközi szociáldemokrata párt is 
többízben kinyilatkoztatta, hogy ha
zafias alapon áll, nemzeti alapra 
helyezkedik. A sok zsidó hősi halott 
nem volt hazafias? A zsidó hadirok
kantak, hadiárvák ezrei nem haza
fiasak?

Galíciai bevándorlást méltóztat- 
nak említeni, azt méltóztatik mon
dani, hogy nem az itteni őslakókról, 
hanem a Galíciából bevándorlókról 
van szó. De nemcsak néhány zsidó 
vándorolt be ide Galícián keresztül, 
hanem az egész magyarság is jött a 
népvándorlás idején együtt a kaba
rokkal, a kazárok egy törzsével, kik 
zsidók voltak és akik ezer év óta 
éltek itt, mint olyan zsidók, akik az 
ösmagyarokkal együtt, jöttek.

Az antiszemitizmus a zsidóság
nak rendszerint két típusát szokta 
kiemelni és csak ezt a két típust is
meri: a gazdag zsidót és a forradal
már zsidót. Elismerem hogy van né
hány milliárdos zsidó família, a 
többségük azonban kikeresztelkedett 

és többségük a mindenkori kor
mánypárt támasza és talpköve. A 
másik típus az úgynevezett forra
dalmár. Ahogy a forradalmárok kö
zött voltak Károlyiak, úgy voltak 
zsidók is. Van tehát néhány milliár
dos és volt néhány bolsev^ki. De ez 
nem a magyar zsidóság, mert e ket
tő között él a dolgozók tömege a be
csületes, tisztességes munkás, életét 
élőknek a nagy tömege, ez az a 
450.000 akiket kivándorlásra szólí
tott fel Végváry t. képviselő úr, 
Nem tudom, hogy azok, akik kiván
dorlásra szólítanak fel engem és 
hazára hasonló más polgártár
saimat, akikkel egy vallás
felekezethez tartozom, vájjon azok 
is 150 éves, 200 eves sírokat tudnak-e 
felmutatni, az országban, ahogyan 
én őseim sírját felmutathatom két
száz évre visszamenően. Soha parti
kuláris érdeket nem képviseltem és 
nem képviselt vérségi és politikai 
jogelődöm sem. hanem mindig a 
nemzeti szempontokat tartottuk 
szem előtt — (Zaj jobb felől — Jur- 
csek Béla: Ne lett volna a nagy be
vándorlás!) Ahogyan apám a véd
erővitában indult el politikai pálya
futására, mint a nemzeti ellenállás

Mit nem mernek...?
— Beszélgetés —

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

— De dühösek maguk, direktor 
úr! Talán bizony nincs igazuk?! 
Azt mondja a példabeszéd, aki ha
ragszik, annak nincs igaza. Én in
kább azt állítom, akinek nincs 
igaza, az haragszik. Maguk is 
azért dühösek, mert valóban nincs 
Igazuk. Ez ugyan már néhányszor 
megesett magukkal, — és hara
gudtak is ilyenkor mindig. De 
csodálom, hogy a sok tapasztalat 
sem vezette még rá magukat, 
hogy hiába küldik ilyenkor tűzbe 
az igazmondásba belerokkant, bé
relt pennaforgatójukat és az hiába 
„eszi mérgében a lyukat” — ettől 
még sosem lett igazuk. Most se!

— Azt akaija tán mondani, 
hogy a „Zsi ló Elet" híre igaz, 
hogy megbukott a statútum?

— Ilát az bizony lényegileg 
igaz! Ellenben a maguk „cáfo
lata” csak úgy hemzseg a valót
lanságoktól! Kezdődik mindjárt a 
címmel! A címben a magyar zsi
dóság statútumairól, a negyedik 
sorban pedig „a magyar zsidóság 

ifjúsági vezére s a nemzeti ellenál
lás vezérlő bizottságának volt tagja 
x a bolsevizmus ellen egyedül állott 
ki, úgy én voltam az, aki, 1918-ban 
az egyetemi ifjúságnak azt határo
zati javaslatát szövegeztem meg, a 
melyben a „magyar irredenta” szó 
először szerepelt.

Nem fogunk kivándorolni, dol
gozni akarunk a magyar hazáért és 
ha eljön a veszély perce, ott aka
runk lenni a haza védelmében. Ott 
akarunk lenni, amikor az elrablóit 
magyar föld visszaszerzéséről, a 
Szent Korona országának helyreál
lításáról lesz szó. Végvárai leszünk 
és maradunk a nemzeti gondolat
nak. Gúnyolódhatnak és üldözhet
nek minket, az utókor fogja majd 
megállapítani, hogy ki teljesítette 
kötelességét. Nem leszünk soha kap
hatók rendbontásra, polgárhábo
rúra. testvérharcra és nem fogunk 
beugrani az uszításnak. Szent Ist
ván jubiláris esztendeje előtt büsz
kén és boldogan hisszük és valljuk, 
a magyar hagyományoknak tiszte
letét; az örökkévaló nemzetet soha
sem fogjuk összetéveszteni a futó
homokra, vagy vrlgoványokra épí
tett rendszerekkel és politikával!

új egyházi alkotmányáról” beszél. 
Hát micsoda vakmerő elbizako
dottság kell ahhoz, hogy a »- 
gyar orthodox és statusquo zsidó
ságot olyan jelentéktelen semmi
nek. olyan quantité negligeable- 
nak tekintse és a neológ zsidósá
got a magyar zsidósággal azono
sítsa? Hát a magyar orthodoxiát 
miért rekeszti ki? A magyarsá
gukat vagy a zsidóságukat nem 
ismeri el?

— Bizonyos lehet felőle, hogy 
távolról sem ez van mögötte! 
Csupán a statútumok jelentőségét 
akarta bizonyára a cikkíró ezek
kel az ártatlan túlzásokkal felfo
kozni !

— „Ártatlan túlzások?!” Nem, 
kérem, ezek sem nem ártatlanok, 
sem nem túlzások, ezek vaskos 
valótlanságok! Hogy meri például 
ez a cikk és hogy merik ennek su
galmazol és megírni azt állítani, 
hogy „az ország egész neológ zsi
dósága, minden egyes hitközség 
kiküldöttje, elnökei és rabbijai. 
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hosszú-hosszú hónapokon keresz
tül tartó tanácskozásokon készítet
ték el az új statútumokat?” Hát 
igaz ez? A statútumokat tudvale
vőleg a kongresszus „készítette 
el”, már pedig azon bizony nem 
volt ott minden egyes hitközség 
kiküldöttje, hanem csak a község- 
keríileteké és nem hosszú-hosszú 
hónapokon keresztül, hanem pár 
nap alatt tárgyalták le a statútu
mokat. És hogy merik ezek az 
urak azt mondani, hogy ha meg
bukott a statútum, akkor „nem 
lesznek jogaink, nem lesz önkor
mányzatunk, nem lesz hitközsé
geinknek, iskoláink nők helyzete 
védett1?” Micsoda felelőtlen é.- 
meggondolatlan beszéd ez? Hát a 
magyar zsidóság vezetőinek nevé
ben és azok sugalmazására lehet 
olyanokat mondani, amiknek az 
az értelme, hogy Magyarországon 
a magyar zsidóság „vogelfrel”, 
hogy nem lesznek jogai, hogy 
nem lesz helyzete védett? És hogy 
nem lesz önkormányzatunk, ami
kor pedig a régi statútum min
den egyes hitközségnek biztosítja 
az önkormányzatát és éppen az 
új statútum fosztotta volna meg 
azokat ettől? Hogy lehet ilyeneket 
mondani? Hát ki semmisítette 
meg az emancipációs és recep
ciós törvényeket, ki érvénytelení
tette a régi, királyi jóváhagyás
sal életbeléptetett statútumot, ki 
szüntette meg a zsidóság felső
házi képviseletét? Vigyázzanak 
ezek az urak, gondolják meg jól, 
hogy miket mondanak, nehogy el
lenfeleink olyan értelmezést ad
hassanak szavaiknak, mintha a 
zsidóság hálátlan volna és azokat 
a ma is fennálló törvényeket, me
lyek jogokat és védettséget biz
tosítanak neki, semmire sem ér
tékelné és csak a maga alkotta 
„kiegészítő szabályzat”-bán látná 
jogainak biztosítását!

— No, nem kell, kedves tanár 
úr, ezeket a szavakat túlozva 
hangsúlyozni. Hiszen maga is 
tudja, hogy az ember „in dér 
Hitze des Gefeehtes” egy kissé 
keményebb és erőteljesebb szava
kat is használ.

— Az megesik, de a „kemé
nyebb és erőteljesebb szó” még 
nem lehet egyértelmű a valótlan
sággal. Itt pedig igenis valótlan
ságokat állítanak, lelkiismeretle
nül, vakmerőén és felelőtlenül! 
Mi tiltakozunk az ellen, hogy 
zsidó felekezeti lap. zsidó vezető 
tényezők által sugalmazott cikk
ben, quasi a magyar zsidóság ne

vében arról beszéljen, hogy „a 
magyar zsidóságtól elveszik a jo
gait” és hogy „elevsztl a magyar 
zsidóság az ő vérrel és verejték
kel megszolgált alkotmányát”. Ki 
veszi el jogainkat? Mit veszítünk 
el? Tudja, kedves direktor úr, 
megáll az ember esze! Már né
hányszor kellett konstatálnom, 
hogy ezeknek az uraknak hatalmi 
telhetetlenségénél és önhittségé
nél csak a tehetségtelenségük na
gyobb.

— Már tehetségtelenek is?
— De azok ám! Enyhén szólva, 

hát nem a legkiabálóbb tehetség- 
telenség az, hogy amikor egy fe
lekezet vezetői, akik úgy a ma
guk hatalmi pcziciójának biztosí
tása. mint az (gesz felekezet ér
dekeinek védelme szempontjából 
nagyon is — haj, de milyen na
gyon! — rá vannak utalva a kor
mányhatóság jóindulatára, mi
helyt ez a kormányhatóság egy 
felterjesztésüket nem hagyja jóvá, 
akkor sajtójukkal mindjárt a „jo
gok elvételét” emlegettetik? Hát 
így akarják a felsőbbség jóakara
tát a felekezet számára biztosí
tani?

— Miért kellett a statútumról 
ezt a hamis hírt közölni?! Ha azt 
nem írják, nem fajultak volna 
idáig a dolgok?

— Hamis hír? Hát mondok va
lamit! Nevetni fog, direktor úr! 
Tudja, hogy a címet leszámítva, 
magában a „Zsidó Élet” cikkében 
sehol sem fordul elő az, hogy „a 
statútum megbukott?!” Sőt! A 
cikkben csak ilyenek vannak: 1. 
„a statútum jóváhagyása körül 
nehézségek merültek fel”, 2. „a 
veszély, amelyet a statútum élet
belépése jelentett volna — úgy 
látszik — élvonulóban van”, 3. 
..az új neológ statútumot tehát — 
úgy látszik — elérte megérdemelt 
sorsa”. Ellenben, mi más, mint 
hamis hír és valótlanság az, ami
kor az E-g azt mondja, hogy a 
Zs. É... „cikket közöl, ebben azt 
írja, hogy a magyar zsidóság új 
egyházi alkotmánya az úgyneve
zett statútum megbukott?” Bár 
a cikk valóban és helyesen
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ANGOL-MAGYAR LEÁNYNEVELÖ
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is olyan értelmű volt, de 
magában a cikkben nem fordult 
elő az, hogy „a statútum megbu
kott”. Fontosabb azonban ennél 
az, hogy... 2

— No, micsoda? Kíváncsi va
gyok, mit tud még védelmére fel
hozni?

— Ez nem védő, ez vádló be
széd! Még pedig maguk ellen! 
Mondja, mit akartak azzal mon
dani, hogy „a zsidóság legelemibb 
felekezeti jogait érné súlyos ve
szedelem akkor, ha a statútum 
megbukna?” Azt hiszik, a kor
mány ezt elhiszi és sietve jóvá
hagyja a statútumot? Azt hiszik, 
a kormány nem vizsgálja meg azt 
az állítást, hogy valóban a leg
elemibb felekezeti jogokat érné 
súlyos veszedelem? A közvéle
ményt, a tájékozatlan tömegeket 
esetleg lehet ilyesmikkel félreve
zetni, de reméljük, sőt tudjuk, 
hogy a kormány tényezőket sem! 
No, s azután még egy kér
dés, miből állapították meg, 
hogy „a statútum ügye a normá
lis stádiumban van és a közeljö
vőben meg is fog jelenni a kor
mány döntése, mely a zsidóság
nak megadja ... felekezeti alkot
mányát?” Maguk ugyanígy meg
állapították azt akkor is, amikor 
egy félévvel ezelőtt elhalasztat- 
ták a budai választást azzal, hogy 
úgyis rövidesen életbe lép az új 
statútum. Ügy látszik, most is 
csak annyira van igazuk, mint 
akkor volt. És itt még valamit 
meg kell kérdeznem. Az idézett 
jegyzőkönyv szerint Stern Samu 
természetesnek és érthetőnek ta
lálja, hogy a statútum felülvizs
gálata két évnél is tovább elhúzó
dik. Miért ígérte és hogyan ígér
hette hát annyiszor, hogy rövide
sen meglesz a jóváhagyás?

— Higyje el, ezek a kérdések 
igazán nem fontosak. A fontos, 
az, hogy ha igaz a hír, akkor a 
magyar zsidóságot súlyos veszte
ség éri.

— A magyar zsidóságot? Hát 
vegyék már egyszer tudomásul, 
hogy nemcsak a magyar zsidó
ság, de még a magyar neológ
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zsidóság sem tekintette és nem 
tekintheti azt a bizonyos kon 
gresszust a maga valóságos kép
viseletének. Addig, amíg akár 
egyes hitközségekben, akár a zsi
dóság szélesebb területein a kép
viselőket és kiküldötteket csak 
légköriátozottabb választójog alap
ján és nem az általános, egyenlő 
és titkos választójog alapján kül
dik ki. addig semmiféle választás 
eredménye nem jelentheti a ma
gyar zsidóság képviseletét. Ezért 
állítjuk a statútumokról is. hogy 
nem az egész magyar zsidóság 
hozta azokat létre, hanem csak 
egy szőkébb hatalmi csoport. És 
ezért is nagyon helyes, hogy a 
kormány nem hagyja jóvá ezeket 
a statútumokat, mert ilyen nagy

Az „El Liwaa” arab újság 
londoni tudósítja ezzel szemben ar
ról értesült — állítólag meghízható 
forrásból, — hogy az .angol kor
mány egy ..Fehér könyv”-ben fogja 
lefektetni új palesztina-politikájá- 
nak alapelveit, melyet a királyi bi
zottság jelentésével egyidőben hoz 
nyilvánosságra. Addig a bizottság 
jelentését titokban tartják. így ara
bok, zsidók és angolok kénytelenek 
lesznek egyaránt kész helyzettel 
számolni, mert még a parlamentnek 
sem lesz módja a már kész elhatá
rozásokon változtatni. Azonban en
nek a ..Fehér könyv”-nek megjele
nése semmiesetre sem várható jú
lius vége előtt.

A jelentés tartalma 
tehát egyelőre még titok; a talál
gatások még jóidéig tovább folyhat
nak. A Damaskusban megjelenő 
..Alif-Ra” arab lap például beszél
getést folytatott Abdulla Emirrel. 
aki a lap tudósítója előtt kijelen
tette, hogy a Palesztina megosztásá
ról szóló hírek teljesen alaptalanok. 
Véleménye szerint a királyi bizott
ság a szdó bevándorlás és földvá
sárlás korlátozására fogakormánv- 
nak ajánlatot tenni és önálló tör
vényhozó testületet fog adni Pa
lesztinának.

A lengyelországi zsidóság 
ki vándoroltatásának kérdése állan
dó izgalmi anyaga a világ zsidó 
közvéleményének. A lengyel kor

jelentőségű rendelkezéseket, ilyen 
óriási méretű jog- és kötelesség
szabályozást csak olyan gyüle
kezet dolgozhat ki, amely az ál
talános, egyenlő és titkos válasz
tás alapján ült össze. A két év 
előtti kongresszus pedig nem volt 
ilyen! .Már pedig most, amikor 
az országos választójog kérdése is 
a titkosság jegyében került éppen 
a kormány programmja alapján 
•i politikai élet előterébe, akkor a 
kormány már azért sem hagyhat 
jóvá ilyen nagyjelentőségű sza
bályzatot, mert ezt egy egészen 
elavult, teljesen ósdi választási 
rendszer alapján összeült testület 
dolgozta ki. A ..kiegészítő szabály- 
zat”-nak ezért is meg kellett 
buknia. SPECTATOR 

mány által lengyelországi zsidók 
madagaszkári letelepedési lehetősé
gének tanulmányozására kiküldött 
bizottság a napokban jelent meg 
Marius Montét francia gyarmat
ügyi miniszter előtt, akivel beha
tóan tanácskozott, majd elutazott 
Madagaszkárba. Itt említjük meg, 
hogy Radezinski londoni lengyel kö
vet a királyi bizottság tanácskozá
saival kapcsolatban hosszabb meg
beszélést folytatott Sir Róbert Wan- 
siffart-tal, a külügyminiszter he
lyettesével, melynek folyamán utalt 
arra, hogy a lengyel kormány nagy 
figyelemmel kíséri az angol Palesz
tina mandátummal és a zsidók Pa
lesztinái bevándorlásával kapcsola
tos kérdéseket.

Az olasz zsidóság 
szintén megismerkedik az antisze
mitizmus problémájával. .Telentet- 
tiik már. hogy egyes olasz fassiszta 
lapok, nyilván német befolyásra, tá
madást kezdtek az olasz zsidóság 
ellen, azt állítva, hogy a zsidóság
nak az a része, mely cionista elve
ket vall, nem lehet egyúttal fas
siszta. tehát nem lehet olasz hazafi. 
Most dr. Nahum Goldmann, a ,Te- 
wish Agency népszövetségi delegá
tusának alkalma volt hosszabb meg
beszélést folytatni ebben a kérdés
ben Cianó gróf olasz külügyminisz
terrel. Dr. Goldmann ugyanekkor 
megbeszéléseket folytatott Alberto 
Theodoli márkival, a Népszövetség 
mandátum-bizottságának elnöké
vel is.

Steril Samuné halála
Még látjuk az ünnepi lángok fé

nyét azon az emlékezetes istentisz
teleten, melyen azokat a gyönyörű 
kézimunkákat adták át szent rendel
tetésüknek, melyeket Stern Samuné 
hónapok fáradhatatlan és türelmes 
munkájával készített templomunk 
felékesítésére és Isten dicsőségére, 
még fülünkben csengnek Hevesi Si
mon dr. vezető főrabbi megható sza
vai a kézimunkák szimbolikus je
lentőségéről és — sajnos — tudo
mást kell vennünk egyik-másik je
lentőségükről is, arról, amit senki 
ki nem mondott, de amely ott égett 
a munkás újakban, ott dobogott az 
elhalkuló szívben és most a köny- 
nyek árjával borítja el szemünket 
Stern Samuné koporsója előtt. Most 
már tudjuk, hogy ez a jóságos, dol
gos és puritán életű asszony, aki 
egy élet munkásságát szentelte az 
elesettek, a sínylődök, a szűkölkö- 
dők felemelésének akkor, amikor 
azokat a finomművű kézimunkákat 
végtelen órák magányába készítette 
inár az élettől búcsúzott, már az 
örökkévalóságra készült és azok a 
templomdíszek ennek a búcsúnak 
hófehér csipkébe sóhajtott jelképei.

Stern Samuné, az Országos Iroda 
és a Pesti Izr. Hitközség elnökének 
felesége, mintaképe volt az anyá
nak. a hitvesnek, a barátnak, a se
gítésre mindig kész embertársnak. 
Osztatlan szeretet és megbecsülés 
vette körül és ez a szeretet és meg
becsülés mutatkozott meg abban az 
impozáns részvétben, mely korai el
múlása alkalmával megnyilvánult. 
Temetésén ott láttuk a Dohány-utcai 
főtemplom udvarán a főváros tár
sadalmának elitje mellett azokat a 
szürke ezreket, melyek eljöttek bú
csút venni a jóttevőtől. Lángoló 
kandeláberek négyszögében virágok 
özöne borította a koporsót, mely elé 
Linetzky Bernát főkántor zsoltár
éneke után elsőnek Hevesi Simon 
dr. vezető főrabbi állott, hogy meg
ható gyászbeszédben méltassa a 
nagy halott tiszta életét, emberi 
erényeit. Utána Dési Géza dr. elöl
járó mondott búcsúztatót a Pesti 
Izr. Hitközség elöljárósága és intéz
ményei nevében. Abrahamson Manó 
főkántor nagyhatású gyászéneke 
után négylovas gyászkocsira tették 
a koporsót és a rákoskeresztúri te
metőbe vitték, ahol Fiseher Gyula 
dr. főrabbi mondott fölötte imát, 
majd Kramer Miksa elnök, a 
Chevra Kadisa, dr. Baracs Mar- 
eeln° a MTNOSz, Vészi .Tózsefné pe
dig a Pesti Izr. Nőegylet nevében 
búcsúztatták.
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Hetek ünnepe
E virágdíszes, napsugaras tavaszi 

ünnepnek többféle elnevezését talál
juk a Tórában és a hagyományos 
irodalomban. De általánosan hasz
nált és ismert neve: Sovuausz (he
tek ünnepe). E nevet onnan kapta, 
hogy a Szentírás meghagyása sze
rint a tavaszi aratás kez
detétől, Niszán hó- 16-ától számí
tott ötvenedik napon, vagyis liét 
teljes hét elteltével kell a tavasz e 
szép ünnepét megünnepelnünk. Az 
aratás kezdetén az első levágott 
kévéből lisztáldozatot, befejezés
kor pedig az új búzatermés 
zsengéjéből két kenyeret mutattak 
be más áldozatokkal együtt. Innen 
nyerte még ez az ünnep a „Chág 
hákkocir” (aratási ünnep) és „Jaum 
habbikurim” elnevezést is. Mivel 
pedig a Szentírás a számlálás kezde
tét Peszaeh-hoz kapcsolja, ezért böl
cseink a Sovuauszt úgy tekintik, 
mintha a Peszaeh záróünnepe lenne. 
Ez a magyarázata annak, hogy a 
hagyományos irodalom ezt az ünne
pet többnyire „Áceresz”-nek (záró
ünnep), sőt egyenesen „Aceresz sel 
Peszach”-nak (Peszaeh záróünnepe) 
nevezi.

Mindez pedig arra mutat, hogy a 
Sovuausz eredetileg aratási ünnep 
volt. Annak azonban még nyomát 
sem találjuk a Szentírásban, hogy 
ez az ünnep egyben az egyetemes 
emberiség legnagyszerűbb esemé
nyének, a szinajhegyi kinyilatkoz
tatásnak az emlékünnepe. Erről 
csak a Talmudban esik szó, melynek 
bölcsei pontos számítások alapján 
kétségen kívül megállapítják, hogy 
a kinyilatkoztatás eseménye. Szíván 
hó 6-án, illetve 7-én zajlott le. Vi
szont a Peszaeh második napjától 
számított ötvenedik nap éppen Szí
ván 6-ika és igy a Sovuausz ideje 
egybeesik a tóra-adás szent napjá
val. És bizonyára ez az oka annak, 
hogy bölcseink a Szentírásnak az 
,aumer-számlálás”-sal kapcsolatos 
..mimochorasz-hásábosz” kifejezé
sen — ellentétben a Szaddukeusok- 
kal — nem a szombat után követ
kező napot, hanem Peszách második 
napját értik. A kinyilatkoztatás 
eseményével mintegy szellemi tar
talmat vittek a régi természeti ün
nep pusztán mezőgazdasági jelentő
ségébe és így avatták tulajdonkép
pen szentté. Annyi bizonyos, hogy a 
hagyomány szerint a Sovuausz ün
nepét már régi idők óta a tóra-adás 
napjaként ünnepelték és mint 
ilyent üljük meg most is, ami az 
ünnep liturgiájában és szertartásá
ban bőségesen kifejezésre is jut.

A Tóra tiszteletére a templom is 
díszbe öltözik, viruló fák, zöldelő 
lombkoszorúk és fehér rózsafüzérek 
hirdetik a Tóra igéinek örök viru- 
lását, patyolat-fehér tisztaságát. Né
melyek e szokást az ünnep ősrégi 
aratási jellegével hozzák összefüg
gésbe, mások pedig azzal a hagyo
mánnyal, mely szerint Isten ekkor 
ítélkezik a fagyümölcs termése fö
lött. Némely decisor azonban meg
tiltja, hogy a templomba élőfát he
lyezzenek el. Az ünnep beköszöntő 
éjjelét a templomban töltjük, amit 
azzal magyaráznak, hogy a hagyo
mány szerint őseink a tóra-adás 
szent reggelén mély álomba merül
tek és a magafeledt népet Istennek 
kellett álmából felriasztani. Ennek a 
hibának jóvátétele céljából az ünnep 
első estjén a templomban virrasztunk 
és a Tóra-, a Talmud- és a Zóhárból 
vett összefoglaló szemelvények ta
nulmányozásával foglalkozunk vilá
gos reggelig. E szemelvények a 
„Tikkun lél Sovuausz” című köny
vecskében vannak összegyűjtve és 
az „Echod” (Egyetlenegy) szó szám
értékének megfelelően 13 részre osz
lik. Mindenegyes rész befejező sza
kasza után a gyászolók „káddist” 
mondanak. A Zóhár szerint a Tóra 
tanulmányozásával eltöltött virrasz
tásnak az a célja, hogy lelkileg 
megtisztulva készüljünk fel a szent 
nap fogadására. A „Söloh” híres 
szerzője egy érdekes, de nálunk is
meretlen szokást említ, mely szerint 
az egyházfi illatos virágot oszt szét, 
a hívők között, miközben az előírnád- 
kozó a „Hóéi” (hatalmas Isten) 
kezdetű imarészt énekli. Ez a szo
kás szerintünk azzal magyarázható, 
hogy Isten a Tóra igazságos és em
berszerető törvényeivel szilárdította 
meg hatalmát a földön és tette az 
emberi életet széppé, nemessé és 
tartalmassá.

Az első nap délelőtti istentisztele
tén tóra-olvasás előtt, némely köz
ségben az első vers olvasása után, az 
előimádkozó és az áhitatoskodó kö
zönség- páros soronként respon- 
dealva ősi dallamon éneklik az „Ak- 
domusz” kezdetű, aramnyelvű di
csőítő himnuszt. Tartalmilag ez a 
költemény két részre oszlik: az első 
rész Istent, a világmindenség Alko-

Ujonnan íratott

nagy Tóra
eladó.

Cím : a kiadóhivatalban. 

tóját magasztalja, aki megszámlál
hatatlan égi seregei mellett Izráelt 
szemelte ki, hogy a földön az Ö mü
vét dicsérje; a másik rész megin
dító, de egyben megdöbbentő színek
kel festi a szörnyűséges üldözést és 
féktelen csábítást, mellyel Izráelt 
minden korban meggyötrik, meg
környékezik. De Izrael bízik Istené
nek segítségében és szenvedéseinek 
megváltásában. Az ünnep második 
napján a Tóra kivétele előtt Ruth 
könyvét olvassuk. Ennek oka az,hogy 
a könyvben elbeszélt történet aratás 
idején játszódik és a főszereplőnek a 
moabita Ruthnak a tettében is 
ugyanaz az önfeláldozó hűség nyil
vánul meg, mint amellyel Izráel a 
történelem folyamán Istenéhez és 
Tórájához tántoríthatatlanul ragasz
kodik. Ugyancsak a második napon 
a „háftóra” bevezető áldásmondatai 
előtt, némely hitközségben a „háf
tóra” első mondata után, a máftirul 
felhívott egyén a „Jociv piszgom” 
kezdetű dicsőítő költeményt énekli. 
E költeménynek, valamint az „Ak- 
domusz”-nak a liturgiában való sze
replése érdekes maradványa egy 
régi intézménynek, mely idők folya
mán fölöslegessé válva, teljesen 
megszűnt. Régi időben ugyanis az 
istentiszteleten felolvasott Tóra-beli 
szakasz és a „háftóra” szövegét a 
felolvasás sorrendjében, versenkint 
magyarázva, arameus nyelvre fordí
tották, mert a nép annak idején ezt 
a nyelvet jobban értette, mint a hé
bert, a fordítást aramnyelvű him
nuszok vezették be, melyekben a 
fordító Istent és Tóráját magasz
talja. Később azonban a nép még 
kevésbbé értette az arameust, mint 
a hébert és így a régi intézmény 
megszűnt. A fordítások és a hozzá
juk tartozó bevezetések pedig java
részt elkallódtak. Csupán a Peszaeh 
és a Sovuausz-üunepen felolvasott 
Tóra-beli szakaszok és háftórák for
dításai, valamint a hozzájuk tar
tozó bevezetések maradtak meg. Az 
„Akdomusz” bevezetésül szolgált a 
Tóra-beli szakasz fordításához, a 
„Jöciv piszgom” pedig a háftó
ráéhoz. De a megmaradtak közül is 
csak a sovuauszi himnuszokat, vet
ték fel a liturgiába, hogy ezzel is 
emeljék a tóra-adás napjának az 
ünnepélyességét.

Sovuausz ünnepén tejes ételt esz
nek. E szokás eredete többek szerint 
a Szentírás ama jelképes kifejezé
sén alapszik, hogy a Tóra hasonlít 
a tejhez és valamint a tej fejlesztő, 
tápláló életnedűje a zsendülő kis
dednek, azonképpen a Tóra is éltető, 
erősítő és fenntartó tápláléka Izrá- 
elnek. Áchineeman.
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HÍREK
JNAPTAR

Május 14, péntek — Szíván 4. (szom
bat bejöv: 7.13, szöfira 49) — május 
15, szombat — Szíván 5. (szombat 
kimen: 7.58, erev sovuausz, hatodik 
perek) — május 16, vasárnap — Szí
ván 6. (Sovuausz 1 napja) — május 
17, hétfő — Szíván 7 (Sovuasz 2. 
napja, mazkir) — május 18, kedd — 
Szíván 8 (Iszru chag) — május 19, 
szerda — Szíván 9, — május 20, csü
törtök— Szíván 10. — május 21, pén
tek — Szíván 11, (szombat bejöv.: 
7.21.) — május 22, szombat — Szíván 
12 (1. perek, szombat kimen.: 8.06) — 
május 23, vasárnap — Szíván 13. 
május 24, hétfő — Szíván 14 (Uj- 
holdszent u. időpont) — május 25. 
kedd — Szíván 15, — május 26, szerda.
— Szíván 16, — május 27. csütörtök
— Szíván 17, — május 28. péntek — 
Szíván 18 (szombat bejöv.: 7.29).

— Boldog sovuausz ünnepeket 
kívánunk lapunk olvasóközönségé
nek.

— Diósi Jenő 50 éves. Meleg csa
ládi ünnepe van a budai zsidóság
nak: Diósi Jenő, a Budai Izr. Hit
község közszeretetben álló, osztatlan 
népszerűségnek örvendő főtitkára a 
napokban ünnepelte ötvenedik szüle
tésnapját. Aki tudja, milyen felelő
ségteljes és fontos, sokszor hálátlan 
szerep egy ilyen nagy testület kabi
netfőnökének lenni, teljes mértékben 
méltányolhatja azt az okosságot, 
diplomáciai tehetséget, meleg em
berséget, céltudatosságot és objek
tivitást, mely Diósi Jenőt nehéz 
posztja betöltésénél jellemzi. Méltó 
embert ért tehát az a lelkes ünnep
lés, melyben Diósi Jenőnek élete ne
vezetes napján része volt és mi is 
szeretettel és örömmel csatlakozunk 
az ünneplők népes táborához.

Nyolcvanezer hallgató a Paleszti
nái szimfonikus zenekar hangver
senyein. A Palesztinái szimfonikus 
zenekar a tel avivi Jascha Heifetz 
teremben tartott közgyűlésén Le- 
vertov vezértitkár jelentésében töb
bek között örömmel állapította meg, 
hogy az elmúlt évad folyamán több 
mint nyolcvanezer hallgató láto
gatta a zenekar 48 hangversenyét. 
A zenekar 70 tagja részére, akiknek 
csupán negyedrésze palesztinai, hé
ber kurzust rendeztek.

Meghalt a Jewish Agency egyik 
alapítója. Cansas Cityben, 60 éves 
korában meghalt Jacob Harzfeld 
ügyvéd, az amerikai cionista moz
galom egyik vezetője, a Jewish 
Agency alkotmányának egyik alko
tója. Irodájának öltözőjében talál
ták meg halálos sebből vérezve, 
mellette revolver feküdt. Nyilván 
öngyilkosságot követett el.

— Felavatták dr. Blau Lajos 
síremlékét. Kegyeletes ünnepség 
keretében avatták fel május 2-án a 
rákoskeresztúri temetőben dr. Blatt 
Lajosnak, a Rabbiszeminárium ki
váló igazgatójának síremlékét. Az 
avatóbeszédet dr. Grosszmann Zsig- 
mond rabbi tartotta, aki megkapó 
egyszerűségű szavakkal méltatta az 
elhunyt kiváló tudós tanítói je
lentőségét és munkásságát.

— Baracs Károly emlékünnep. 
Bensőséges hangulatú ünnepély ke
retében, nagy és előkelő közönség 
jelenlétében adózott a Budai Izr. 
Hitközség Baracs Károly elemi is
kolája elhunyt nagy elnöke emléké
nek. A magyar „Hiszekegy” elhang
zása után Bariba Béla, az iskola 
igazgatója üdvözölte a megjelente
ket, majd Gerö Ödön, a budai hit
község elöljárója tartotta meg ra
gyogóan felépített ünnepi beszédét, 
melyben nem annyira a felnőtt kö
zönség. mint inkább a megjelent 
gyermekek lelkivilágához alkalmaz
kodott és értelméhez szólott. Utána 
a tanulók adtak elő verseket, héber 
zsoltárokat, majd a Himnusz hang
jaival ért véget az ünnepély.

— Felavatták Székely Ferenc 
síremlékét. Nagy és megilletődött 
közönség jelenlétében avatták fel az 
elmúlt héten Székely Ferencznek, a 
Pesti Izr. Hitközség múlt évben el
hunyt volt elnökének síremlékét a 
rákoskeresztúri temetőben. A tem
plomi kórus gyászdala után dr. He
vesi Simon vezető főrabbi méltatta 
Székely Ferenc közéleti munkássá
gát, nehéz időkben a magyar zsidó
ság érdekében folytatott küzdelmeit. 
Nagy Andor, a Pesti Izr. Hitközség 
elöljárója a hitközség, Makai Ernő 
dr. a Belvárosi Takarékpénztár ve
zérigazgatója a barátok nevében 
szólt. Hegedűs Lóránt dr., volt pénz
ügyminiszter méltatta a közgazda
sági élet kiemelkedő alakját, Wert- 
heimer Adolf a rabbiképző, Gaar 
Vilmos a Belvárosi Polgári Kör, 
Havas Miksáné pedig az Izr. Pat- 
ronázs nevében beszélt és ezzel vé
get ért a megható ünnepély.

Elismerés Sirota fökáatornak. 
Sirotíi Sándor, a budai hitközség ál
talános rokonszenvnek és megbecsü
lésnek örvendő főkántorát, mint an
nak idején mi is jelentettük, meleg 
ünneplésben részesítették az öntő- 
ház-utcai főtemplomban kegyeletes 
célra rendezett hangversenye alkal
mából, amelyen Abrahámsohn Ma
nónak, az országos hírű pesti főkán
tornak gyönyörű kompozícióját ad
ta elő. Ebből az alkalomból a budai 
hitközség elöljárósága nevében dr. 
Kriszhaber Adolf elnök és Diósi 
Jenő főtitkár meleghangú levélben 
üdvözölték Sirota főkántort, aki 
mint az Orsz. Izr. Tanítóképző In
tézet kántorképző tanfolyamának ta
nára is jelentős érdemeket szerzett. 
„Abban a szerencsés helyzetben va
gyok — mondotta dr. Kriszhaber el
nök üdvözlő levelében, — hogy több 
mint másfél évtized óta kísérhetem 
figyelemmel igen tisztelt Tanár Úr 
működését és mondhatom, sok élve
zetes és gyönyörűséges percet szer
zett nekem és velem együttérző hall
gatóinak művészies produkcióival, 
melyekkel hitközségünkben az áhíta
tot szolgálta és a mindenkori isten
tiszteleteket magas színvonalra 
emelte.”

— Az új egri főrabbi beiktatása. 
Az egri statusquo izr. hitközség 
újonnan megválasztott főrabbiját, 
dr. Rácz Zoltánt, május 23-án ik
tatja be vezető lelkipásztori tiszt
jébe.

— A szegedi izr. hitközség évi 
jelentése. Kezeink között van a sze
gedi izr. hitközség évi jelentése. A 
jelentés fájdalmasan konstatálja a 
zsidóság helyzetének általános 
rosszabbodását, majd beszámol a 
hitközség elmúlt esztendei működé
séről. Beszámol országos és kerületi 
ügyekről is, mely alkalommol azt a 
meglepő bejelentést teszi, hogy az 
„Országos Gyűlés által elfogadott 
kiegészítő szabályzat jóváhagyás 
alatt áll.” Dér Wunsch ist dér Vater 
des Gedankens! Látjuk a jelentés
ből, hogy a hitközség igen elisme- 
résreméltó munkát végzett a nép
oktatás és hitoktatás terén.

— A Minosz ápolónőképző tan
folyama. A Minosz által létesített 
és fenntartott ápolónőképző tanfo
lyam 7-ik csoportja nagy és előkelő 
közönség jelenlétében tette le ké
pesítő vizsgáját, amelyen a növen
dékek nagy tudásuknak és e pá
lyára való rátermettségük tanuje- 
lét adták.
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Kozmetikáit 
jegyzókönyv
Az E—g arra vállalkozott, hogy 

megcáfolja a statútum bukásáról 
közölt híradásunkat. E célból idéz 
egy részletet annak a nevezetes vá
lasztmányi ülésnek a jegyzőkönyvé
ből, amely ülésen az elnök érdekes 
közlése történt. Hát erre sok min
dent lehetne megjegyezni. Pl. azt is, 
hogy lapunk egy szóval sem emlí
tette, hogy ez a bejelentés jegyző
könyvbe is vétetett; azt is, hogy le
hetett volna még sok egyéb olyat is 
idézni, ami nem erősíti meg hírün
ket; de azt is, hogy tudvalévőén a 
közéletben egyre nagyobb teret hó
dít a — kozmetika. A múltkor a 
parlamentben esett szó a kozmeti
káit költségvetésről. Nem kreálhat
nánk mi most egy új kategóriát: a 
kozmetikáit jegyzőkönyv kategóriá
ját?
Emelik

a kultuszadót
Nem kell megijedni, nem mindenki
nek. Az a hír, amellyel az egyik fe
lekezeti lap erről beszámol, azt 
mondja, hogy Béesben kevesli a hit
község a kultuszadó-jövedelmet, 
ezért revízió alá vették a kivetése
ket és jelentékenyen felemelték a 
nagykapitalisták adóját. Hát ami 
azt illeti, a mi hitközségünk is ál
talában keveselni szokta az adójöve
delmét, emeli is szorgalmasan, de ő 
igazságosabb, ő nem bántja a sze
gény milliomosokat, ő inkább azok 
felé fordul figyelmével, akik jóval 
a milliomos-éle tstandard alatt már 
amúgy is megszokhatták az eféle 
szekatúrákat. És ha így sem elég az 
adójövedelem, akkor a saját paten- 
tírozott módszer szerint hamar sta
tútumot csinál arról, hogy egy kis 
kultúradó-többletért belenyúlhat a 
szomszéd hitközség kasszájába is. 
De az ő szegény milliomosait — azo
kat csak nem fogja bántani?!
a pesti hitközség 
alkalmazottai nagy 
hálaadó istentisz
teletre készülnek
Nem hallotta? Igen, nagy hálaadó 

istentiszteletre készülnek! Hogy 
miért, elmondom. Évek óta Ígérték 
nekik, hogy statusuk és fizetésük 
rendezését sürgősen le fogják tár
gyalni. A „letárgyalást” legalább 
négy éve halasztják egyik választ

mányi ülésről a másikra. A leg
utóbbira is kitűzték. Nem tárgyal
ták ugyan le most sem, ellenben 
sürgős határozatot hoztak arról, 
hogy — a főtitkár nyugdíját havi 
2000 pengőben biztosítják. Ezért ké
szülnek a hitközség alkalmazottai, 
akik tudvalevőleg mind rajongó, 
lelkes hívei a kancelláriabeli főnö
küknek, hálaadó istentiszteletre.

Gazdasági 
lehetetlenülés
A hitközség több nyugdíjas hit

oktatója és más nyugdíjas alkalma
zottja tudvalévőleg pert indított a 
nyugdíjából éveken át jogosulatla
nul eszközölt levonások miatt. A 
pert természetesen megnyerték. A 
felebbviteli tárgyaláson a hitközség 
azzal érvelt a követelés ellen, hogy 
ennek kifizetése gazdasági lehetet
lenülést jelentene a hitközség szá
mára. A bíróság ezt az ellenvetést 
nem találta elfogadhatónak. Most 
aztán maga a hitközség is tanúsá
got tett amellett, hogy a gazdasági 
lehetetlenülésre való hivatkozás nem 
volt komolyan vehető. Ha egy, 
egyetlenegy tisztviselőnek lehet 
havi 2000 pengő nyugdíjat biztosí
tani, anélkül, hogy ez felborítaná a 
hitközség pénzügyi egyensúlyát, ak
kor bizonyára meg lehet fizetni azo
kat a havi 20—50 pengőket is, ami
ket különben is jogtalanul von
tak le.

Ki híresztelte
a statútumok bukását?
Nagyon keresik mindenfelé, hogy 

ki informálta a „Zsidó Élet”-et ar
ról, hogy a hitközségi választmány 
legutóbbi ülésén maga az elnök je
lentette be, hogy a statútumok kor
mányhatósági jóváhagyása körül 
baj van. Keresik a tettest Budán, 
keresik egy helybeli nőegyletben s 
bár kémeik mindenhová eljutnak, 
most sem jó helyre tapintottak. Mi 
ugyan nem valami nagyon igyek
szünk segítségükre lenni és a ma
gunk forrásait nem kívánjuk meg
jelölni, de hogy lássák, hogy már 
a madarak is csiripelik a hírt, el
mondjuk nekik a következőt:

Van itt egy kávéház, egy körúti 
kávéház. amelynek egyik asztalát 
chevrai és hitközségi faktorokon

Síremlékek
a legolcsóbb árban
Lőwy-néi Budán

II.. Fö-a. 79. Tel : 1-515-81.
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út. 
A troleybusz indulási állomá
sától 2 percnyire. 

kívül a síp-uteától patronált fele
kezeti sajtó tolll'orgatói is látogatni 
szoktak. A nevezetes választmányi 
ülés napján ide tért be az egyik 
szerkesztő és miközben a hitköz
séghű társaságban helyet foglal, a 
következőt mondja:

— Most jövök a sip-utcából. Az el
nök bejelentette a választmányi 
ülésen, hogy a statútumot a kor
mány nem hagyta jóvá.

— Amire egy másik szerkesztő 
megjegyezte:

— Ez újság? — Hát ki hitte még 
egyáltalán, hogy jóvá fogja hagyni?

*

Nsm tetszik tudni
t anár úr,
ki az én nagyapám?
Egy diák mesélte:
— Amikor a hittantandíjat még a 

hitoktatók szedték be, egyszer- a hit
oktató kiszólít egy diákot és figyel
mezteti, hogy a hittantandíjjal még 
hátralékban van. A fiú gúnyosan 
néz körül, kimegy a katedrához és 
félszemmel az osztályra kacsintva, 
ezt mondja:

— Én? Hátralékban? Tanár úr, 
nem tetszik tudni, ki az én .nagypa
pám? Az én nagypapám X. Y, a 
pesti hitközség elöljárója...

S diadalmasan körültekintve, visz- 
szament a helyére.

A diák nem tud róla, hogy a 
nagyapa kifizette-e a tandíjat.

— Hitközségi Közlöny. A Hit
községi Közlöny Diósi Jenőnek, a 
budai hitközség kiváló főtitkárának 
szerkesztésében ismét megjelent. Az 
izraelita felekezeti alkalmazottak 
hivatalos lapja ezalkalommal an
nak a reményének ad kifejezést, 
hogy a jövőben gyakrabban fog
megjelenni. A változatos tartalmú 
számnak cikkeit Diósi Jenő, dr. 
Vidor Pál, Kalmár Ernő, dr. Stein 
Arthur, dr. Bakonyi -László és 
Hiibseh Alfréd írták.

— Az IMIT felolvasó ülése. Va
sárnap május 9-én tartotta az Izr. 
Magyar Irodalmi Társulat felolvasó 
ülését, melyen Csermely Gyula, Mo- 
nostory Ada. Sass Irén, Zelk Zoltán, 
Sándor Júlia és Goda Gábor szere
peltek nagy sikerrel.

17 zsidó képviselő az angol alsó
házban. A Central Wandsworth-ban 
lefolyt időszaki választás alkalmá
val H. L. Náthán őrnagy, munkás
párti képviselőt választották meg. 
Vele tizenhétre emelkedett az angol 
alsóházban ülő zsidó képviselők 
száma.
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Emlékek
Irta: FELEKI SÁNDOR

És most szálljunk vissza régi 
időkhöz s hadd emlékezzek meg bol
dogult atyámról. 1858-ban választot
ták meg a iehérmegyei Lovasbe- 
rényben körorvossá a nemrég okle
velezett és fiatal házas orvost. 
Nyolc község tartozott körzetéhez s 
ezen községeket hetenként egyszer 
kellett meglátogatnia. Járhatatlan 
utakon, télen a kocsitengelyig érő 
sárban, nyáron por- és homokten
gerben, a leghitványabb parasztsze
kereken. Naponta legalább 5—6 órát 
rázták ezek a döcögő szekerek. Néha 
három-négy ily kocsi várakozott rá 
egyszerre a különböző falukból úgy, 
hogy nem ritkán három napig sem 
láttuk otthon. A legnagyobb szere
tettel végezte ezt az emberfeletti 
munkát, melyért évi négyszáz forint 
volt a honoráriuma. Soha panaszos 
szó ajkát el nem hagyta, soha beteg
gel a látogató díj miatt differen
ciája nein volt. Csakis betegeinek 
élt s egyforma lelkiismeretefeséggel 
gyógykezelte azokat, akár gazdagok 
voltak azok, akár szegények. Még 
súlyos szívbajával is, 1889-ben be
következett haláláig látogatta bete
geit és úgy halt meg, mint a ka
tona a harcmezőn. Amikor egy zord 
februári napon egy rozoga paraszt
szekérre akart felszállani, hogy egy 
szomszéd-falubeli beteghez induljon 
el, a kocsi előtt összeroskadt és 
meghalt.

Az 1870. évi nagy kolerajárvány 
alatt kifejtett önfeláldozó munkás
ságát gróf Szapáry Gyula akkori 
belügyminiszter külön elismerő irat
tal jutalmazta és Fehérmegye ak
kori főispánja. Szögyény Marlch 
László, a későbbi országbíró, megyei 
tb. főorvossá nevezte ki.

Sok-sok kedves epizód maradi 
atyám életéből emlékezetemben. Ha 
parasztember honorálni akarta fá
radságáért, így szólt hozzá: „Bará
tom, maga szegény ember, miért 
akarja utamat megfizetni?” És csak 
a páciens nagy rábeszélésére, mi
után ez erősgette, hogy ő könnyen 
meg bírja fizetni a gyógykezelés dí
ját. fogadta el a honoráriumot. Sok
szor ez természetbeni járulék volt, 
mint tyúk, bor, tojás. Nem egyszer 
fordult elő, hogy a tojást a rozzant 
szekér ülésébe tétette s megfeled
kezvén erről, ráült. Hazatérve a ko- 
esiülés és ruházata is híg tojáslé 
volt. Egy ízben egyik faluból való 
visszatértekor, mikor a kocsi há
zunk előtt megállóit. a kocsis nagy 
rémülettel vette észre, hogy hiány
zik a szekérről az ülés — atyámmal

w 
együtt. Vagy tiz pere múlva megér
kezett atyám, hóna alatt tartván a 
kocsiülést és nevetve mesélte el, 
hogy az ülés rosszul lévén odakötve, 
azzal együtt kifordult a kocsiból.

Hét év előtt a Budapesti Orvosi 
Kaszinó ünnepi vacsoráján szónok
nak Tóth Istvánt, a nagynevű or
vos-professzort kérte fel, akiről még 
elébb emlékeztem meg. A hírneves 
tudós ezeket mondotta: Ezen ünne- 
pies percben hadd áldozzak két oly 
kiváló orvos emlékének, akik a mai 
világban, amikor mindenki a na
gyobb karély kenyérért küzd, az ön
zetlenségnek s az igazi orvosi mun
kásságnak ragyogó mintaképei. Az 
egyik Korányi Frigyes báró, aki 

Sósídók imája, esőért, Harmatért
Irta: Dr Q&rnád f^cnrík 

Századokat megelőztek ezredek, 
Tanúik a Kárpátok és Vértesek.
Vértesek,
Ott voltak a tábortüzes, biztonságos fenyvesek.
Tisza vize Dunába foly Titelnél, 
Körülöttük szántó-vető magyar vér, 
Magyar vér, 
Azért él, hogy ... kopár rétje be ne fagyjon, — mint a tél. 
Járt itt egykor tatár, török, gót és vend, 
Hegytetőkön és a rónán, fent és lent. 
Fent és lent, 
Mind szétnézett, egy se vert itt gyökeret, de — él is ment. 
Csak egy állta ősi helyét — a magyar. 
Azé a hon, aki jól és jót akar.
Jót akar, 
Védje a föld — minden népét, amíg sírunk — eltakar.
Aki pedig testvér, bajtárs őrhelyen, 
Együtt érez nemzetével szüntelen. 
Szüntelen,
Ott hordja az értékét is — közös sorsú szíveken. 
Húsvét napján — zsidó . . . fehér öltönyt ölt, 
Imát mond, hogy — ez az áldott magyar föld, 
Magyar föld, 
Legyen megint éltet kapó, éltet termő — újra zöld. 
Esőt kér a zsidó — halál-ruhában, 
Ezért könyörg, eseng, felsír fohászban, 
Fohászban, 
Melyből égig, — mély hitének messzenyúló — szárnya van. 
Másik szárnyát Pünkösd várja: imára, 
Harmatot esd lombos fára, búzára, 
Búzára, 
Tulipános tálon nyílott — és a gyógyfü-virágra. 
Tudja ezt a Nagyalföld és Kiserdő, 
Hallja zsidók énekét a Teremtő, 
Teremtő, 
Idejében ad is esőt, harmatot az — őserő, 
Így változik a derűs nap, vihar, szélcsend, lágy szellő, 
Az emberek kenyerével küld békét a — Lét szerző.

A szerkesztésért felelős: Kecskeméti György. A kiadásért felelős: özv. Kecskeméti Vilmosné.
Springer-nyoinda, Bethlen G.-u. 33.

egész tudását, életének minden per
cét betegeinek szentelte s aki tudo
mányos munkásságával külföldön is 
elismerést vívott ki a magyarság
nak. A másik egy szerény, vidéki 
orvos, akit fia, Feleki Sándor dr. 
kollégánk oly szép versekben örökí
tett meg. Ez az orvos, Feleki Miksa 
dr. megmutatta, hogy életét is fel
áldozza betegeiért. Gazdag ter
mésű vidéknek orvosa volt s szegé
nyen halt meg, mert őt egész mun
kássága alatt csak a beteg érdekelte 
s nem a vagyonszerzés. Álljon előt
tünk példakép az ő nemes, tiszta 
emlékük s gondoljunk reájuk hálás 
szeretettel és kegyelettel!

Ezen cikkem befejezéseként köz
löm más helyen az atyámról szóló 
„A hallócső” című versemet, mint 
egy szerény virágszálat lovasbe- 
rényi sírhalmára. (Folytatjuk.


