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Tagavatás
volt a pesti Chevrában. Öt év után 
ismét megnyíltak a zárt kapuk, 
hogy beléphessenek rajtuk a zsidó 
jótékonyság és emberszeretet haj
lékába azok, akik oda bekívánkoz
nak. És jöttek sorjában a kis, 
szürke polgárok, szatócsok és ügy
nökök, iparosok és kereskedők, tiszt
viselők és kézművesek, főnökök és 
alkalmazottak. Jöttek az intellek- 
tuellek: papok és bírák, orvosok és 
ügyvédek, tanárok és tanítók. írók 
és újságírók, színészek és muzsiku
sok. Jöttek mind, szegények és gaz
dagok, azok, akik kapni akarnak és 
azok, akik adni fognak. Jöttek so
kan, akik most ébredtek csak a 
zsidó sorsközösség tudatára, a kö
telesség-teljesítés és segitségvárás 
lázában.

A világ egy részét az antiszemi
tizmus mesterségesen felidézett vi
hara rázza és a viharcsinálók dörgő 
frázisai között gyakran szerepel a 
zsidók világszervezeteinek meséje; a 
világszervezeteké, melyek minden 
pénzt, hatalmat, elhelyezkedési le
hetőséget kezükben tartanak. Nos, 
ha vannak zsidó világszervezetek, 
a ehevrák intézménye azok közé 
tartozik. Nincs a világnak olyan 
zsidóklakta zuga, ahol ne dolgozna 
csendben elvonultam áldást terjeszt 
maga körül a chevra. De milyen 
szent feladat az, melyet teljesít! 
Eltemetni a halottakat, vigaszt 
nyújtani a gyászolóknak, gyógyu
lást a betegeknek. Nem a zsidó be
tegeknek, nem a zsidó szűkölködők- 
nek, hanem a szegényeknek, a be
tegeknek, mindenkinek,akinek szük
sége van rá. És mélyíteni a vallá
sosságot, a tradieiók tiszteletét, az 
emberi szolidaritás érzését, táplál
ni a magasabb erkölcsi érzést, mely 
abban a tanításban ölti magára a 
szavak testét: „Szeresd felebaráto
dat, mint tenmagadat!”

A ehevrák mutatják meg a zsi
dóság lelkét és erkölcsi fogalmát.

Zsidókérdés a parlament előtt
Nőin foglalkozunk politikai kér

désekkel s lia megemlékezünk 
azokról a felszólalásokról, melye
ket nemrégiben a parlamentben 
és egyebütt hallottunk a zsidó
kérdésről, úgy ezt nem politikai 
szempontból tesszük, s nem kivá
rtunk hozzászólni a kérdéshez sem
miféle pártfelfogás alapján. Egy
szerűen a zsidóság önkéntelen ér
zéseinek akarunk hangot adni, 
amint azok szavakba kívánkoznak 
most, a költségvetési vita érdekes 
felszólalásai nyomán.

„Van-e zsidókérdés?” így vetet
ték fel a problémát számosán és 
voltak, akik ebben a kérdésfelte 
vésben már benne látták a felele
tet is. Mit jelent voltaképpen ma
ya a kérdés? Bizonyos felfogás 
szerint azt, hogy Magyarország 
egyik megoldandó szociális problé
mája az ú. n. zsidókérdés, vagyis 
az a helyzet, hogy a zsidóság át
lagának magasabb a vagyoni és 
életnívója, mint a magyarságé ál
talában. Ez tehát a „zsidókérdés” 
és ennek megoldása, temperamen
tum és egyéni felfogás szerint, 
vagy kényszereszközökkel, vagy 
legális rendszabályokkal, vagy a 
szelíd rábeszélés eszközeinek igény
bevételével, de mindenképpen a 
társadalmi elhelyezkedés nivellá- 
lása, tehát mindenkép a zsidóság 
bizonyos életlehetőségeink elvé
tele.

A mérsékelt felfogást maga Da
rányi miniszterelnök és gróf Beth
len István képviselte, az előbbi 
szegedi beszédében, az utóbbi a
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Ha a nem zsidó a zsidóságot meg 
akarja ismerni, ismerje meg a ehev- 
rákat és működésüket. Amit ben
nük találni fog: az a zsidó 
súg igazi énje. Ez az én pedig csak 
tiszteletet, megbecsülést és megér

parlamentben, a költségvetési vita 
során mondott beszédében. Bizo
nyos árnyalatnyi eltérések elle
nére a két beszéd tendenciája egé
szen hasonló volt, ügy a minisz
terelnök, mint nagynevű elődje, a 
legális megoldások talaján moz
gott és eleve kizárt minden, a tör
vényességgel és alkotmányosság 
gal ellenkező megoldást, amit a 
zsidóság természetesen megnyug
vással és köszönettel fogad, hiszen 
a mai időben a törvénytelen és 
alkotmányellenes módszereknek is 
igen sok szószólója van. Azonban 
másfelől úgy a miniszterelnök, 
mint Bethlen gróf felfogása — és 
hozzá tehetjük, a kormánypárt 
túlnyomó részéé is — az, hogy 
van zsidókérdés a szó fenti értel
mében, hogy tehát valamilyen tör
vényes módon, de leginkább a zsi
dóság önkéntes félreállása révén 
meg kellene nyitni az elhelyezke
dés „egyforma” sanszait a keresz
tény magyar középosztály szá
mára is.

Ez a felfogás a zsidóság széles 
rétegeit mélyen megdöbbentette. 
Megértjük, ha a szokásos antisze
mitizmus képviselői tekintik a zsi
dóságot zavaró elemnek, amelyet 
valamilyen módon ki kell szorí
tani bizonyos életlehetőségekből, 
hogy ezek azj ország keresztény 
többségének jussanak. Azonban 
mélyen megdöbbentő, ha ez a fel
fogás az antiszemitizmus, vagy 
nemzeti szocializmus hangjától és 
módszereitől merőben független 
formában jelentkezik, mint tisztán 

tést parancsolhat. Mi pedig le
gyünk büszkék a chevra intézmé
nyére, mert miként mi adtuk a vi
lágnak tóránkban a Törvényt, úgy
adtuk ehevránkban az emberszere-
tetet, az embertestvér szeretetét.



■uap)Xpq apzaqjazs SBpBntBzsjnz 
zsgSa zb XSoq ‘qnr)usaoqa.io]y

•ajqutasgpjgq qouorpo ps-w/pz 
soBppa, sa sauaíiBa qasaqgpip zb 
XSoq ‘pBL'fBqo zb [Bzzb iii)u)uutu.i 
uaqgp.iaq qqp 0 qunuBAtq 
-a)9J soXpnuoq b a.tqazy -pop ii:f 
-Sb) Sgszgqpq b HBqXpituoq XSuq 
)oS[op qos uBquozB joqqBUBXSn 
‘)SB)isoSB|tApj pu pjuaputui qos 
SBpBUiBzsJBZ b zg •qaugsgpgqn tu 
iSnsBpzuS Sgszgqpq b iupn pdgq 
nq BUJOA BA)BAtq XputB ‘BSBjoqop 
-ni sg BsnpBuinzsjBz tAg 'cgg) Sas 
-zoqpq B -iizs:sp.i ww 
■titBjjBq BtujBqjB poA utau juqjpjq

BjnÁg somén :BPI 
iaqqa[3)aAaq zsnisaq e uba — igjtnaznzsaoBtn e seputnezg 

auxpjlaj nepe^tn iBO)n-Áqes3 y

^apaui sa spppuipzsjpz y
OOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXTG

•oinppozsoA jfosizpjj 
SoSBtuap b tpzgq b.tiXutib pqn 
‘uaqsgpjgq Xp uasouopij) qoS 
-bszbSi zb Satu qusstq ‘qBiizoq)BA 
-iq bjSuszbS) qjqy ’)zgq qaSapj 
gzgptqpn b ittpBJBjgzs UBSipna 
-ozs Soj utas buoXSba qoptsz Sep 
-zbS b sg bs.ios jbXSbiu uappauiu 
oipitu ttio.iBq b injUABCSaut Soj 
utau ‘qtzsaAja )ibsb[jb sa pjaXttaq 
ayS[od gpisz opoqznq ‘ozoSpp b 
XSoq ‘p))y ‘pisuppSatu b qtsa.iaq 
uul'diqu qasgznjtqpa ))ozuqn)p 
sg qosu)idB))BSaiu uap)Xpq )zsa.t 
-qqoXSBuSa) jjatu ‘fuq pgzti qosa 
za ‘(lsapjgqopisz“ uba XSoq :zoqu) 
-ia oppuB.tqurq uBqqos ap ‘saqapjg 
))O)L’Bza[ b piSuspiuu) uzzoq quu) 
-aqznj )iXuua qusa pipzaSgA

■ouipzs qapgCaq o púm ‘yppop 
-upaiq opisz o qqo} jaaifiuua zozo 
‘aCpai/ap isppiopiip.iaq Bpsppisz o 
.tazazpzs ptim qqp) v}0 o'Sl W>oq 
s uoBpzs.io.iDÍidnj^ jafaunzs o/o 
adazoq pozpzs pnm o spi-iopupaaq 
opisz o XSoq ‘Xug; :si 0)3)9) sínt 
-Bt) ugpttzs op ■))O)B)ZOSUBq tlB.t 
-qi:XS líq3ttgsgprgzgaq“ qoptsz b jup 
-puA iqqojit za soppsadtixj -a.t)9) 
qo))gf 119A9.1 usB)i)BCustq XSba 
usntuoXup qupuajzsjxa spin matt 
qaXptu ‘Bsuzqoqp qupuapsixa 
X[o joSbssoSbszbSi ItUJBpBS.lB) B 
BtquSpzs utas ddgqiunuas sg) ’so) 
-tqosadBq ))oa piAUSupdupiSaut np 
-uajzstxa sg tuojBqfBBquntn l'u tXu 
-jazazBzs sí )BtuBX)ot) b za Satu ap 
‘BJBSiqnqBjBiq Susopisz SBpzuS b 
‘)>a)S9A ii:qi)zsi)B)s qtXSa ))a)i)ut0 
qqoja zb ozs.tad ))opu )opout sáp 
-9)Caj snqt)zst)B)idBq i.toqqqBl n zy 
Bam qaffafiuajaf qnBom ;u)C(lup> 

soSBpXgjB) [ojÁjatn ‘(OJSBpoqjBp 
-zbS b jo.i.tB .unit nazza.iazs )SBtuop 
-11) .tazsXSa XugutapgAZgq tpzaqopi] 
B XSoq ‘qiiXSa) babXSjií) tiqip.iq 
s >l?!:m[V0ZSS2 PB uBXSoqu ‘pia 
-apazs b )zb Sajoppi ‘pistqoqopui 
sg )BSBpBtUBZs.tBZ ZPs«g.y;p/ ijsad 
b qnzzoXuBtujnuB) XSoq ‘puzptdiiit 
zn quuqou ujpu zgq qsBtttopn) )p) 
-aqaA ub[')ii opus b Sbssoubajiau 
b p.tqaXptu qBtutuo)Bq)B za [a 
qB))OzStiBq qosiqgzsezzoq sapjzsg.t 
sa sonB)B)jy ■qiqptXS.iB) uuqdBuoq 
b uaqqa sí jsBpBtUBzsJuz iso.iba 
-oj V ’PPPASgsqgq ituepu zb unq 
-zuqgpsiAdgq b qnfpXgjB) )Soj\r

sainsaftua(t,j,a zv s ‘.ip.tqpíippd sptu 
qnpnjozsiq ajqaltiawv \qa qappi 
-uozo“ piqpdqpd n inqozt) qopisz y 
•qBudB|B Xjotuoq uaputttt :-;buuba 
{BABÍ'Ciq qosB)jdB))BSatu a — ‘qu) 
-po.toduzsp ub)X)oj aq9).i9tn XSbu 
qnsBptopuBAaq XSoq XSba ‘)BquX| 
-Bd soXttoztq (lqa))O)tigzg[0“ *B))op 
-uottt sí JO.iS ue|q)agr )utin ‘qoptsz 
b XSoh -sí p).ipl'pp.t ^saiuozoaq" 
o treqB)iA b qun)zoq)R[B) ))O[)aiu 
BABZSpf <(SBSUB[B)XUB.IB“ 7.\r

■pSBiu iq.tuq )uttu 
‘)zgq b bC|bS)Ozs XSu uadda Bfuq 
-uniti qauqiqB qoqa.taquio ozoSjop 
isi qosBiu JoqXjo ibsbuoa gztuajpf 
qtipzXpq nq ‘gXpqzsodazgq X119) 
-zsa.taq ))O)l’ns io)Sasi)iiqi9UBquntu 
b )uttu ‘Xuetuaq Xjodda atitpp 
-zuq)8{9 qauqtqt; ítuzoAau qBu 
-qopXtiBtuqusztq pqa) inas ddgq 
-ttntuas pqtqB tipzaaia mau paftu 
-pia Bpsuiappfíup.iü aiapauutas ,'p.qi) 
‘Dipfijod v za vttfns paqozv )tnp) 
uoqXtratupajaSgA •tuzoqoqp pqa) 
tuoii uaq.tazspuaj ojttdiqB uouop 
-Cb[H)ubSbiu b S9 uba uBquopftqti) 
-ubSbui oqo) b ).iatu ‘iuua)Saui pq 
-3) utas ).tpZB uaqugjnq )jiub ‘Satu 
t)3)unzs )uoXSba opisz b sí utau 
‘bC)iabC )bs.ios SbsjbXSbui Xug) 
-zsa.iaq tiappautu b matt S9 nnq 
-)BJ.lOqUXS B )SBZBtU)Bq|B .taXti U3[ 
-p qaSgsospzs b ttiati sg qoSBSuB] 
-B)XuB.tB zb utau )Bqa) pp) optzs
l.[o.iSusutqB)XiiB.iB“ zy ‘pqo quz 
-ZBtu[Bq[B uasaxizs utas tB)iqB[)BA 
aqo)XSBU opisz ’n ni zb jbiu búi 
sg qBU)Bq)ttUBZs utau B.topqa)o.id 
IUIB))B utas ‘ajgqsaapigj ))gqo.ig 
))o-))t utas taqatu.iaXS X)U)zsodgzgq 
opisz b patti ‘taXugiuzaqpAgq )upe 
-[Ojuquntu ))ozoqoj b qoza ‘qa.taq 

-is opisz ))t qBuuBA Bq ‘)os iuuaj 
pp pozpq afíppizsodazoq fíua^zsajatj 
i) s a}azflp)q utoKBi>.i, qou.iaw sa 
soa.io opisz u m)3[d ítBiio, ‘saopizs 
opisz i> utau ‘ima nq \fipsimpp 
Hup.m“ zy ■UBqX[B)zsodgzgq ozoS 

-pp B :uba [BABl'l'tq S0)0[gqg) qau 
-qapgA)uq sopapC uaSt soXuoziq 
)os ‘uaqXuop sauts ddgqiuituas Sbs 
-opisz b uaqgpqutjp) qaSgsgpqo] 
sg qoXuozsiApp zb pqe ‘)iaSgso) 
-aqappig Susoptsz b p quCnoA ))o 
uan.iazsXSa tuauBq íqtutuos ubs 
-jós qt:tqqo)n zb qBuuu)B)zo){BA 
tuas [bzzb ‘qgnua)Satn Bq s uup 
-zsopj pqzoq flujpsajaq fiuaBazs 
pijjtiu (■ i> ipuoftBua opisz BítpzvB 
aazazíj n qptBof aqqsaaaqBaj ‘Bam 
qizopppa mau a^azfiiaq opisz Bnp 
-zvB jazazi] o utas 'miííBdui nap) 
-sauiu pipim utojpq r> más :qunzoq 
-)B)B) pqqoSgsospzs B )oqu ‘inzgpj 
-op )sbzo))ba pqo) utau uoqo) 
-uod b uoqozB uaddg pjjazspotu b 
pzza ).i3tu ‘inait pgzu uatpazsXSg 
•zoqqosnppSatu saXfaq qau)azaA 
uiatt qajazspoin iBqt)zsi)B)s uaXji 
zb UBquozy -uazaq opisz sauiu uaq 
-zsa.i qqoftBuuBai fíjaum ‘piopriq 
-n}pioj o aqfapiiqa} qnzssaa mau 
oq‘uaspuqpi‘i ‘vapcívt qopisz o Bps 
-uoiD)ílup.iD softuoziq Bői luzoqpp 
-nm ‘iq qunpiupzs piqoBipfp impp 
-aaoC sa inoftBoa piuazs qafazaq 
-ayl uan.iazsltBa oq :o)bauba|iXx 
•apzXpq ituppaAgC sgXuop sg 
buoXSba XSbu (iqBUBiaBjqo)zsiJB“ 
t.iBdi sg -zúgd opisz b ‘qaugSapj 
OS[3J Snsoptsz B qiSBtlt ‘tqBUOAUIZS 
-pp Xuosobjb piAtqpuaj (qanSapj 
ub)B)uoXSba opAtttuppj b) qaugzs 
-gjpBtUJBqXSa jnpqjtpgq ‘qaupS 
-ap.t sapzs dgu jbXSbui b qtXSa 
:uba Bqo pq ‘qutqjBq )Bqoutnzs 
))ozpt) ttaqugjnq pjXpure ‘qBuSns 
-utqB)XuB.tB zy ■qizvm.ipzs imuuoq 
sa Bpsimpjffiupji) zo za pp uaqim 
‘ruB)tdiq[B3atu )pq )ZB UBqJOSOS 
-p ‘))gzgq ibXuozsia ituppaxgf sg 
iuoXSba qoptsz sg qaXugpsajaq b 
uba í,Sbsub[B)Xub.ib“ bjj -upCdop) 
qafaizsaj, popoBoaiq sa qospBoj 
qaj npipioBBa uasaítiaq paqai mau 
tupiíiB.ip) utas ‘iimpioBam más sa 
‘qausapja.q impipos.ip} soupptpp zo 
azsaj, zo íiBn ‘sapaaqppisz uoa nq 
XSoq ‘qunuupuotu jpq tq ub))OZOJ 
-B)Bt) ajpsauaputui )zb ap ‘sauiii 
XSba ‘a-utiA XSoq‘iuzoq)B)tA jojjb 
BtqoA JBq pgza s sgp.tgq b )pp|nzs 
sí Satu )ozza jbiu ‘uba XSoq ‘qiz.tg 
XSn UBqos XSojj ‘sgpjgqoptsz uba 
XSoq ‘ua[p sb)i))b zt: uajp zb tu 
-Soj zoqsuzoqBj))) oppatu qunjBqu 
tuox jozs ddgqBjpx uba )OJiJV

•Cuqo )pqoSoui |B))B Sgs 
-tpozsSgsqnzs sijbioozs sg Aj)qaCqo



ZSIDÓ ÉLET 3
A hitközségre, mint vallási és er
kölcsi köziiletre, fokozott felelős
ség hárul, hogy minden anyagi 
vonatkozású tételről számot ad
jon. A hitközségnek ugyanis nem
csak a törvénybiztosította bevéte
lei vannak, hanem igen jelenté
keny bevételét teszik ki az adomá
nyok, alapítványok és a hasznot 
hajtó üzemek és ingatlanok. Ezek 
a hasznothajtó üzemek és ingatla
nok azonban nem olvaszthatok be 
a rendes bevételi források közé, 
hanem azokra nézve csakis egy 
kiilönszámadás és ehez tartozó 
eredménykimutatás nyújthat he
lyes tájékoztatást.

Kérdezzük tehát, miért nem tün
tet fel eredménykimutatást, a hit
község a macesz-üzemről, a kas- 
rusz és gabella intézményről, a 
bér jövedelmet hajtó ingatlanok
ról?

Miért nem állít fel önálló mér
leg- és eredménykimutatást a 3 
kórház, a Zsidó-kórház, Bródy- 
kórház és a Kaszab poliklinika 
közel másfélmillió pengő kiadási 
és ugyaníly összegű bevételi for
galmáról? Ezen kórház-üzemek 
ugyanis elsősorban a bevételekre 
alapozott vállalkozások és csak 
másodsorban karitatív intézmé
nyek. Az eredménykimutatásokat 
nem pótolhatja a zárszámadáshoz 
tartozó indokolás, mely az átte
kintést nem világosabbá, hanem 
egyenesen lehetetlenné teszi. Az 
indokolás szóáradata minden olyan 
adatra vonatkozik, ami a hozzáér
tőt nem érdekli, ellenben gondo
san elkerüli azon adatokat, me
lyek mindenkit érdekelnek.

Most sorba vesszük azon tétele
ket, melyekre választ kívánunk 
kapni.

1. A zárszámadásban a macesz
üzem tiszta jövedelme 52.534 pen
gővel szerepel, ezt terheli az in
gjen macesz 36.281 pengő összegű 
tétele, a tiszta haszon tehát 16.253 
pengő volna. Ezzel szemben meg
állapítjuk, hogj7 292.145 kg. lisztet 
használtak fel macesz-sütésre (eb
ből 294.284 kgr. maceszt termeltek) 
melynek nagybani beszerzési árát
— csodálatos, hogj7 az indokolás
ban évröl-évre elfelejtik ennek 
közlését — 30 fillérrel számítva, ez 
kerek összegben 88.000 pengő. Ehez
— minthogy speciális üzemről van 
szó — 30 százalék előállítási és 
rezsiköltséget, kitesz 26.400 pengőt, 
ez összesen 114.000 pengő. A hit
község a kereskedőnek kgr.-onkint 
11, illetve 12 fillér jutalékot fizet, 

az 1.40, illetve 1.50 pengő eladási 
áj' után, ki e maceszt csak fix vá
sárolhatja s nem mint bizományi 
árut, ilyképen még a kockázatot 
is vállalja, ha esetleg nem tudná 
eladni. Mi a hitközségnek még to
vábbi marge-t adva,nettó 1.20 pen
gővel számítjuk az eladási árat, 
kereken 294.000 kgr. macesznál 
352.000 pengő mutatkozik, melyből 
a fentebb kimutatott kiadást le
vonva, 238.400 pengő haszon mu
tatkozik, mellyel szemben áll a 
hitközség által kimutatott 52.534 
pengő, illetve 16.253 pengő tiszta 
haszon. A számoknak ilyen külö
nös variációjára várjuk tehát a 
feleletet.

2. A kasrusz-bevételek (gabeila- 
díj, vágatási díj, adópótlék) ösz- 
szege 266.000 pengő, a kiadások 
összege pedig 203.000 pengő. A ki
adások között szerepel a gabella- 
jegyek térítése fejében járó 82.800 
pengő. Minthogy a térítési jegy 
az eladási ár 10 százaléka, a bruttó 
forgalom 828.000 pengő. Egyedid 
a gabella-díj bevételi összege 
94.000 pengőben van megjelölve, 
ugyanakkor a térítési jegyekre 
82.800 pengő kiadásba van he
lyezve, ami 11,200 pengő tiszta be
vételt jelentene, vagyis a fentjel- 
zett 828.000 pengőnek alig 1-4 szá
zalékát. Ide vezet, amikor a sza
bályszerű eredménykimutatás he
lyett csak egyes kiragadott téte
leket jelöl meg a zárszámadás. Ez 
a bevételi forrás tehát szintén 
tisztázást követel.

3. A bérházakra és ingatlanokra 
vonatkozó kimutatás ép így hiá
nyos. Nem adja az ingatlanok 
egyenkénti értékét, hanem 9 ingat
lan összértékét 849.000 pengőben 
jelöli meg. A bérjövedelem feltün
tetésének nyomát csak szétszórtan 
és részben lehet feltalálni s eköz
ben oly érthetetlen tételre bukka
nunk, mint a Csáky-uteai bérház
nál kimutatott jövedelemre, mely 
15.000 pengővel van beállítva, vi
szont a templom bérösszege 12.750 
pengő kiadásban szerepel. Hogyan, 
a templom bért fizet egy olyan 
szervnek, mely a templom miatt 
és a templomért van? Egyébként 
megjegyezzük, hogj7 az adóköteles 
budapesti ingatlanok átlagos for
galmi értéke az évi házbér 5—8- 
szoros összegének felel meg s a 
zárszámadás fogyatékossága fel
tűnő, ha az összingatlan vagyon
ból például a Csáky-uteai ingat
lant kiemeljük. Várjuk ennek a

□cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
különös rejtvénynek is a megfej
tését.

A zárszámadás indokolása a 
laikusban vegyes érzést kelthet, 
hogj7 az egyrészről milyen körül
tekintő ,amikor 16, 20, 30 pengő 
többkiadást a 10.000 pengő és en
nél nagjmbb tételek mellett is fel
említ és bőbeszédűen indokolja, 
hogy melj7 okból állott elő az elő
irányzattal szemben a túllépés. 
Másrészt azonban, amikor a lé
nyegre nézve kötelező volna a 
részletezés, ott csupán apróbetűs 
megjegyzésekkel találkozunk. így 
a 70.000 pengőt kitevő adományi 
összegből 21.700 pengőt hitközségi 
célokra számol el, 49.000 pengőt 
pedig más célokra, de hogj7 mely 
célokra, arról diszkréten hallgat.

A szubvenciók tétele, melyben 1.
V. alatt 26.000 pengő, 5/IV. cím 

alatt 32.600 pengő szerepel, az 
l/'VI. rendkívüli kiadások 59.000 
pengős összegével 117.000 pengőre 
rúg. Itt is csak általánosan jelöli 
meg a kiadási tételeket, sehol 
részletezést nem találunk.

61.500 adózó, több mint 2,200.000 
pengő adókivetéssel, az adományo
zók a vallási előírást megtartók, 
mindannyian megkövetelhetik, 
hogy az általuk fenntartott val
lási köziilet világosan és részlete
sen számoljon be a bevett össze
gekről.

Felekezeti közérdek, hogj7 az itt 
előadottakat a hitközség vezető
sége figyelembe vegye és a fel
vetett kérdésekre válaszát közölje.

Reméljük, hogy megjegyzéseink 
útmutatásul szolgálnak, hogj7 az 
1936. évi zárszámadás, melynek 
összeállítása most van folyamat
ban. már ezeknek a figyelembevé
telével fognak megszerkesztetni. 
Világos, könnyen áttekinthető s 
objektív zárszámadást kérünk, 
mely annál is inkább érdeke az 
elöljáróságnak, mert a zárszám
adásokért nemcsak morálisan, ha
nem anyagilag is felelősek.
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Rajníss
és a asídó

Rajniss Ferenc, aki az antisze 
mita szólamok prímhegedűse, leg
utóbbi felszólalásában a zsidóval- 
lését vagy származású íróknak 
ránt neki, akiket másodrangúak 
nak .idegeneknek nyilvánít és aki 
két szeretne a magyar irodalombul 
eltüntetni.

Ez azonban meddő kísérlet. A 
zsidó írók munkássága szerves 
része a magyar irodalomnak, az 
irodalomtörténet nem egy fényes 
lapját tölti meg, aki azt lebecsüli, 
magáról állít ki szegénységi bizo
nyítványt, aki azt akarja kitö
rölni az irodalomtörténetből, ma
gát az irodalom történetének tere
bélyes fáját akarja kitépni gyöke
restől.

Ki lehet-e törölni a magyar köl
tők sorából Kiss Józsefet, hogy 
legnagyobbat említsük; És csak 
úgy találomra ragadunk ki néhá
nyat a poéták sorából Somlyó Zol
tánt, Ernőd Tamást, Peterdl An
dort, Várnai Zsenit, Feleki Sán
dort, Holtai Jenőt, Szilágyi Gézát, 
Szép Ernőt, Kemény Simont, G. /- 
lért Oszkárt, Balázs Bélát, Füst 
Milánt,Korvin Hollós Lajost,Lesz- 
nai Annát, Palágyi Lajost? Ta
gadhatja-e józan ésszel ma valaki, 
hogy a jelenkori irodalom megte
remtője Kiss József folyóirata ..? 
Hét” volt?

De vessünk egy pillantást a 
próza művelőire is. írható::!:-'? in.-: 
gyár irodalomtörténetet Agai 
Adolf úttörő munkásságának i.-. 
mertetése nélkül? Megfeledkezhe
tünk-e a regényirodalom tárgya 
lásánál Bródy Sándorról. Uóbnr 
Tamásról, Biró Lajosról, Kabos 
Edéről, Molnár Ferencről, Szó 
móri Dezsőről, Heltai Jenőről, 
Révész Béláról, Hatvány Lajosról, 
Földi Mihályról, Erdős Rezéről 
vagy a legzamatosabb magyar
ságé, de speciálisan zsidó témákat 
feldolgozó Újvári Péterről?

Es a dráma terén nem alkottak 
a zsidószármazású írók nagyot és 
maradandót? Nem szereztek-e mész 
• zc az ország határain túl is di
csőséget és becsületet a magyar 
irodalomnak Hugó Károlyiéi 
Madáchot remekül fordító Mohá
csi Jenőig? Nem magyar szív mi; 
te( Dóczi Lajos drámájának ■ ;in 
den sorában, nem Bródy Sándor 
teremtette meg itthon a natúr,t- 

rnagyar írók
lista drámát, hogy helyet adjon 
később Molnár Ferencnek, Len
gyel Menyhértnek, Bellái Jenő
nek, Szomorl Dezsőnek, Földes 
Imrének. Szép Ernőnek és a töb
bieknek ?

De nem folytatjuk a felsorolást, 
még csak annyit, hogy a nép aj
kán élő legszebb dalok szerzője is 
három zsidó költő: Sas Náci, 
Ányos Laci és a most elhunyt

Az eucharistikus kongresszus 
és a zsidóság

XI. Pilis pápa a 34. euchariszti
kus kongresszust Budapestre en
gedélyezte. Mind a magyarországi 
katholikusságra, mind felekezeti 
különbség nélkül egész Magyaror
szágra nagy jelentőségű és hord
erejű ez az elhatározás.

Serédl Jusztinján, Magyaror
szág bíboros hercegprímása, a ka- 
taolikusság részére folyó évi má
jus 23-án ünnepélyesen megnyi
totta az eucharisztikus kongresz- 
szust lelkileg előkészítő szentévét: 
de c-z az év azt a célt is szolgálja, 
hogy az egész világ figyelmét 
Magyarországra irányítsa, fcl- 
keltse hazánk iránt az érdeklődést 
a világ minden táján és kellően 
előkészülhessünk arra, hogy a 
legreálisabb számítás szerint is 
legalább félmillió ideérkező kül
földi előtt országunkat ismertté 
és kedveítté tegyük.

Eb'-öl t > ■ .nkából részt kér és 
ebben a műnk.;' -n, részt kíván 
e-'nni a magyarországi zsidóság is

Mindott, ahol eddig eucharisti
kus kongresszust tartottak, a zsi
dóság elismerésre méltó buzgal
mat fejtett ki annak sikere érde
lében. .vem megalkuvásból, nem 
i< opportnnitásból. nem is meg- 
■ yőződés hiányából, hanem, mert 
ez természetes következménye, - 
■zínte vallásbéli parancsa — a

Síremlékek
a legolcsóbb árban
Lcíwy-nél Budán

II.. Fö-u. 79. Tel ■. 1-515-81. 
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út. 
A troleybusz indulási állomá- 

______  sától 2 percnyire.

Bodrogi Zsiga. A magyar nép ér
zését fejezi ki „Künn a pusztán 
szántok ,vetek”, és a többi szép 
feledhetetlen dal, a nép énekli, 
mert érzi és tudja (anélkül, hogy 
a szerzőt ismerné) hogy a magyar 
nép minden fájdalma sír e dalok
ban.

Mit feleljünk tehát az ilyen ok
talan, jogtalan és igaztalan tá
madásra? Feleljünk Adyval, aki 
imigyen szólt üldözőihez:
..Ki minket üldöz, szívét vágja ki. 
Ki minket nem ért, önmagát

gyalázza”.
T. Zs.

zsidóság világnézetének, amely 
világnézetnek egyik legjellemzőbb 
sajátossága: a passzivitás és a 
más vallásnak elismerése.

A zsidóság ugyanis nem térít, 
nem kívánja, hogy a kötelességtel
jesítésre „kiválasztott nép” terhes 
törvényeit átvállalja olyan, aki 
nem született zsidónak. De nem 
sajátítja ki kizárólagos joggal a 
maga számára Istennek országát, 
hanem a trilvilági boldogságban 
részesülőnek vall minden Egvis- 
tent imádó nemzsidót is, ha az 
Egyistent imádó összes vallások 
közös törvényeit, — amelyek azo
nosak a Noénak adott hét tör
vénnyel, — betartja. Térítés he
lyett tehát a zsidó minden igyeke
zetével azon van, hogy pl. az Egy
istent imádéi keresztények vallá
sid.' törvényeit tartsák be és ezt 
tőle telhetőleg elő is segíti.

A zsidóságnak ezzel a világné
zetével. ha nem is azonos, de ha
sonló célokat — faji, nemi, sőt 
bizonyos tekintetben felekezeti kü
lönbség nélkül az egész emberiség 
békéjét — szolgál az eucharistikus 
kongresszus is. A zsidóság világ
nézetéből következik tehát, hogy 
minden igyekezetével e kongresz- 
szusok sikere érdekében dolgo
zik és fáradozik.

A pesti izraelita hitközség el is 
határozta már. hogy összes intéz
ményeit az eucharistikus kongresz 
szus rendelkezésére bocsátja. A 
magyarországi aut. orth. izraelita 
hit felekezet tagjai — dr. Stein 
Artúr kezdeményezésére — most 
alakítják meg a kongresszus ér-
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(lekében munkálkodni hivatott bi
zottságot.

Azonban, ha lehet, még fokozot
tabb kötelesség háramlik most a 
zsidóságra a 34. eucharistikus 
kongresszussal kapcsolatban. Ez 
az első alkalom ugyanis, amikor 
lehetőség nyílik arra, hogy a zsi
dóság háláját és köszönetét rójja 
le azért az önfeláldozó támogatá
sért, amelyben a katholikus egy
ház a zsidóságot részesítette a 
nemzeti szocializmus üldözésével 
szemben. Egy Faulhaber bíboros 
haláltmegvető bátorsága örökké 
való dicsőséges példája az önzet
len szeretetnek, az emberi szoli
daritásnak, a vallási elvhűségaek 
és a felekezetközi türelmességnek, 
az eucharisztikus kongresszusok 
hirdette eszmék és célok megvaló
sításának.

Épp ezért a 34. budapesti eucha
risztikus kongresszussal szemben 
a világ zsidóságának is vannak 
kötelességei. A zsidóság ezt a kö
telességét teljesíteni is fogja, há
láját le is rójja, ezzel a szeretetet 
és békét hirdető eucharistikus 
kongresszussal szemben, amelynek 
szellemében őt vészterhes időkben 
segítették és pártfogolták.

Vázsonyi János 
az orth. hiík. tisztviselőké rí

A kultusztárca költségvetési vitá
jánál dr. Vázsonyi János ország
gyűlési képviselő felszólalásában a 
következőket mondotta: „Méltóz- 
tassanak megengedni, hogy a kul
tuszminiszter úr fennhatósága alá 
tartozó személyzeti kérdésekkel 
kapcsolatban egy speciális kérdést 
ajánljak a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter úr figyelmébe. Az 
orth, izr. hitközségi tisztviselők jog
viszonyainak, különösképpen pedig 
nyugdíjügyének rendezetlenségére 
legyen szabad fehívnom a minisz
ter úr figyelmét. Hivatkozom a kul
tuszminiszter úr 230.005'1925. sz. 
UI29. évből való leiratára és arra 
kérem, hogy figyelmeztesse, az aut. 
orth. izr. hitfelekezetet irodája ut 
.ián, hogy az 19.30 május 6-án felál
lított nyugdíjintézetét működtesse, 
mert ez tényleges működését az év 
végéig meg nem kezdené, úgy intéz
kedni fog a társadalombiztosítási 
törvénynek a hitközségi tisztvise
lőkre való kiterjesztése iránt is.” 
Tisztviselői körökben a felszólalás 
általános megelégedést váltott ki és 
nagy reményeket fűznek hozzá.

Hajsza
a ellen!

Ma: »r. ®osso Ignác
Sok szó esik ismét a galíciai zsi

dókról. Azt mondják, ezeknek be
vándorlása és erkölcstelen üzleti el
vei károsan befolyásolják a honi, 
jóviseletű zsidók helyzetét.

Ezt az érvelést az „etikai alapon” 
álló antisemiták hangoztatják. A 
„hatalmas” zsidók pedig hajlandók 
ezt kritika nélkül elfogadni és ők is 
nagy elkeseredéssel beszélnek a 
„galíciai” faj és hittestvéreikről, 
akik miatt nekik szenvedniük kell...

Mondjuk meg mindjárt, amit e 
cikk során bizonyítani akarunk: 
nem a „a hatalmas” zsidók szenved
nek a „galíciai” néven elkönyvelt 
szegény zsidók miatt, hanem for
dítva! A gyűlölet nem a „galíciaiak 
miatt van, hanem éppen a kor
rekt, úri gondolkodású, modorban, 
erkölcsben, hazafiságban, a közcé
lokért való áldozásban leginkább 
kimagasló zsidók ellen! Mert ezek 
gazdasági, szellemi és művészeti té
ren versenyeznek, sőt megesik, hogy 
— horribile dictu — vakmerőén si
kereket is érnek el.

Minthogy azonban a gazdag zsidók 
ellen ez a gyűlölet nem mutatható 
meg hatásosan, azért kollektíve az 
egész zsidóságon és egyénenként a 
gyenge és védtelen zsidókon érvé
nyesül az.

Ki merné bántani a vezérigazga
tót, a gyárost, a földbirtokost, a 
háztulajdonost, a tudóst, a művészt, 
az elismert sportférfiút — a köz
vetlen retorzió vagy a törvény 
szankciójának veszélye nélkül1?

Ellenben a zsidó kispolgár: a 
gyümölcsöt, gyufát., kocsikenőcsöt, 
ecetet vagy éppen kegyszereket 
árusító „galiciáner”,, az éjjel-nap- 
p.-d tanuló tnífliudista, a jótékony
ságból élő, letört zsidó exisztencia 
megsértése, megalázása ma semmi 
rizikóval nem jár,

A gazdag zsidó egyénileg nem 
igen érzi a gyűlöletet. Azonban a 
kollektív támadás miatt ő sem 
tudja élvezni szorgalommal és te
hetséggel megszerzett gazdasági és 
kultúrális előnyeit. Ezért haragja 
és elkeseredése még nagyobb mér- 

Gyermek és diálMlö a Svábhegyén?
Subalpic, klimatikus ffyógyhatásii 
vidéken, 1700 négyszögöles park

ban, dr. Frenísel Serwát vallás
tanár Zsidó ríeveSőiiraSéaetébesz. 
Prospektus díjmentes. XIV. Szabó József i, 

ucca 14. Telefon : 135—471. sz. 1 

lékben fordul a kis zsidók ellen, 
mint az antisemitáké ő ellene. 
„Miért kell nekem azok miatt a „ga
líciaiak” miatt szenvednem?” — 
kiált fel kényelmes karosszékében, 
gyönyörűen berendezett lakosztá
lyában. S nem veszi észre, hogy 
éppen a művészi ízléssel berende
zett lakosztálya miatt szenved az 
a 10—15 szegény zsidó, aki az ő 
házában szoba-konyhás lakásban 
küzd az életéért, hogy nagy család
jának megkeresse a száraz kenye
ret.

Nem a társadalmi előkelőség 
szenved, a minden uteagyerek által 
eltanácsolt galíciai miatt, hanem ez 
ő miatta... mert kit neveznek gali- 
elainak? Akit rizikó nélkül lehet el
gáncsolni és akire minden bajt rá 
lehet fogni.

A Galíciából származó keresz
tény, aki előbb kap munkát a zsidó 
gyárosnál, annak a zsidó munkás
társának, akivel összekülönbözik, 
rögtön galíciai származását veti a 
szemére, még ha annak ősei évszá
zadok óta a magyar rögöt műve
lik is.

A segédházfelügyelőné, az úgy
nevezett viciné, aki a hatalmas 
háziúr „kapui között tartózkodik”, 
irigyli ugyan az árja vagy turáni 
háztulajdonost is, de ebbe bele
nyugszik, mint Isten rendelésébe. 
De a zsidó háztulajdonost nemcsak 
irigyli. hanem gyűlöli is, mert erre 
nevelték otthon, az elemi iskolában, 
az életben. A házban lakó zsidó 
lakó hideg- és melegvizes fürdőszo
bája ellenére is csak egy b. zsidó 
marad a sohasem fürdő viciné előtt, 
mert ezt a sok szépet és jót tőle 
csalta el. így nevelték ...

Azonban érzelmeit nem nyilvánít
hatja kenyéradójával, sokszor jóte
vőjével szemben, tehát a. házban 
megforduló zsidó házalóra, ósze
resre. koldusra hányja gyűlölete 
szennyesét. Fiai házon kívül han
gos antisemita vezérek. Ök azok, 
akik az elemiben hajat húznak és 
tollal szurkainak, a középiskolában 
gáncsolnak és boxolnak. az egyete
men verekednek és az utcán a bun
kót használják.

Minderről a zsidó háztulajdonos, 
álhilálmn, a gazdag zsidó nem te
het. X'm mondhat le vagyonáról, 

cír<7, jövedelméről csak azért.
•: antisemiátk irigységét ma

gára ne vonja. De gondolja meg.
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hogy mihelyt elveszítené a vagyo
nát, ö is rögtön megérezné, hogy 
„galíciai".

Ha ártatlan is a gyűlölet felkel
tésében, ismerje el legalább, hogy a 
„galíciai” még ártatlanabb nála. Ne 
álljon ő is az üldözök közé. Gon
dolja meg, hogy az ő elődei épp 
olyan földönfutók voltak, akik nem 
kalandból, vagy nyereségvágyból 
jöttek ide, hanem kényszerből: ül
döztetés vagy az éhhalálra ítélés 
elől menekülve.

A befolyásos zsidó ne vegyen 
részt elnyomott testvérei üldözésé
ben! Ez az igazság’ követelménye és 
az ő érdekében is áll, mert ha az 
antisemiták programja győz, rá 
elsősorban kerül a sor és nemcsak 
rá, aki még legalább névleg zsidó, 
hanem kitért hittestvéreire is.

A gazdag zsidó éljen egyszerűen, 
puritánul, önmegtartóztatóan! így 
teheti a legnagyobb szolgálatot ön
magának és hittestvéreinek. De ez 
nem elég! Az egyszerű életmódon 
megtakarított összeget fordítsa a 
zsidó nyomorgók felsegítésére, az 
elűzött diákok nevelésére, a zsidó 
irodalom és művészet ápolására, a 
zsidó önérzetet tápláló és a zsidó 
tudományt terjesztő lapok támoga
tására és a zsidó intézmények meg
erősítésére. Ha így tesz, csökkenti 
az irigységet és a gyűlöletet maga 
ellen és nagyobbítja a zsidó töme
gek ellenálló erejét, a végpusztulás
sal fenyegető gyűlölet-hullámmal 
szemben.

Ne engedje, hogy az ő zsidótlan 
élete által felszított irigység tüze, 
azokat eméssze, akik a zsidó tanok 
örökéletű eszméi szerint élnek. 
Álért „nem a vallás, hanem a faj” a 
gyűlölet jeligéje. A vallást, a sze
gények drága kincsét nem bántják, 
ahhoz nem nyúlnak, nem nyernek 
vele semmit! A Jajt, a kiváló vagy 
gazdag zsidó képviseli előttük... 
Aki már nem ad semmit a vallásra 
és akin már nem látszik a faji jel
leg. Ne bízza el magát a. mimikris 
gazdag. Az ellenség nem a lát
szatra ad. Fel van jegyezve minden 
gazdag zsidó neve. Ezen a listán 
nem a bevándorolt „huncutkások” 
szerepelnek, hanem az évszázadok 
óta megtelepedett, tisztességes, ipar
ral. kereskedelemmel, vagy szellemi 
munkával vagyont és megbecsülést 
szerző, beretvált zsidók.

A szídra margójára

Sölách
Irta: Dr. RUBINSTEIN MÁTYÁS 

szekszárdi főrabbi.

„Vájáhász Kolév esz hoom el 
Móseh vajómer oláh uááleh vöjó- 
vásnu ószoh ki jöehol nuchálloh — 
És Káleb csendesítő a népet Mózes 
irányában és azt mondja vala: Bát
ran fölmehetünk és elfoglalhatjuk 
azt a földet, mert kétség nélkül 
megbírunk azzal.”

„Tórasz haséin tömimóh — mond
ja a zsoltáros — az Örökkévaló Tó
rája tökéletes.” Tanulságos minden 
ízében úgy valláserkölcsi, mint el
beszélő részében. Nagyszerű tanul
ságot tár elébünk a kémek történe
tében. A kémek egy része csügge- 
tegen tér meg szentföldi útjáról: 
Nem tudjuk majd elfoglalni azt a 
földet, erős nép lakja, Anák óriás 
fiait is láttuk ott, a városok is meg 
vannak erősítve s ekkor előlép Ká
leb s csendesíti a háborgó népet s 
azt mondja: Csüggedésnek helye 
nincs, mi fölmegyünk s elfoglaljuk 
azt a földet, bírni fogunk az ellen
séggel.

És Izrael elfoglalta a Szentföldet. 
Tehát ez a történet napjainkbeli 
küzdelmeinkre s vívódásainkra, rá
világítva az útra, amelyen járnunk 
kell. A régi Kánaánt elvesztettük. 
De van nekünk egy láthatatlan 
szellemi Kánaánunk, a mi szent s 
dicső vallásunk, melyet újra s újra 
meg kell hódítani, mert újabb s 
újabb támadás, ostrom éri. A föld 
majd minden pontján újabb s 
újabb szenvedés zudul Izraelre sor
vasztva, gyengítve erejét. De Iz
raelnek tanulnia kell elődei törté
netéből. Milyen kétesnek, bizonyta
lannak látszott, hogy Izrael elfog
lalja majd a Szentföldet. S míg 
jöttek, a kishitűek csüggesztették. 
bátortalanították. S jött Káleb 
hivő, bízó, lelkesítő szavával s bíz
tatta a lankadókat s lelkesítette a 
kétkedőket s Tzrael hősies erőfeszí
téssel elfoglalta a Szentföldet.

Most is Káleh-i bizalom kell, hogy 
eltöltsön bennünket, Kálebbel szól
nunk kell: Óláh uááleh — mi felül 
akarunk maradni, mert nekünk 
szent s magasztos, örök isteni ideá
lok fölött kell őrködnünk, amelyeket 
dicső örökségül nyertünk az elő
döktől — s mi felül is fogunk ma
radni, hitünk szentországa fenn 
fog maradni örökkön-örökkó.

Hősök emlékünnepe Budán
Mint az ország valamennyi közü- 

lete, a Budai Chevra Kadisa is ke- 
gyeletes ünnepségen áldozott vasár
nap, május 30-án a világháború 
hősi halottal emlékének. Már a 
kora reggeli órákban impozáns tö
meg özönlött a farkasréti temető 
hősi parcellája felé, melynek sírjain 
most borulnak virágba azok a ró
zsafák, melyekkel a Budai Chevra a 
hősök sírjait feldíszítette. A hősök 
emlékművét a 311. Vörösmarty, a 
416. Illés próféta cserkész-csapatok, 
valamint a Kossuth Lajos felsőkeres
kedelmi és a AVerbőczi reálgimná
zium tanulóinak díszőrsége vette 
körül, az ünneplő közönség sorai
ban pedig megjelentek a Budai 
Hitközség és Chevra teljes vezető
ségén kívül a honvédség, a csendőr
ség, a főváros, a főpolgármester, a 
polgármester és a frontharcosok 
képviselői is.

Sirota Sándor főkántor zsoltár
éneke után dr. Kiss Arnold vezető
főrabbi lépett a szószékre, aki be
szédében megemlékezett arról, 
hogy azok, akik a hazáért haltak 
meg, csak testi mivoltukban pusz
tultak el; emlékük, énjük, példájuk 
örökké él a lelkekben. A temetőben 
nincsenek korlátok, a halálban 
mindnyájan egyformák vagyunk. 
A hősök, akik vérüket ontották a 
hazáért, testvérek voltak, akiknek 
egy ritmusra lüktetett a szivük. Ha 
temetőben járunk, akár kereszt ra
gyog kapuján, akár zsidó zsoltárok 
csendülnek fel a gyászolók ajkain, 
ugyanazt a melódiát halljuk fel
csendülni lelkűnkben hőseink sír
kövei előtt: „Hazádnak rendület
lenül .. .1”

Dr. Kiss Arnold vezető-főrabbi 
beszéde után Sirota főkántor a kó
russal egy zsoltárt, majd az „Él 
mólé rachamim”-ot énekelte el, vé
gül a budai izr. hitközség és a 
Chevra, a honvédség és a polgár
mester koszorúit helyezték el cser
készfiúk a hősök emlékén.
oooocooooooooocxxxxxxxxxxx:
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Tauber Abbázia
elsőrendű orth. kóser 
konyha, szobák minden
komforttal
Teljes pensió 25 lírától* 
Clearing fizetés.
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Nem akarom magamat 
meggyőzeim...

Nem tudjuk, a kezébe kerül-e ez 
a cikk azoknak, akiknek szól. Hal
lottunk egy igen-igen érdekes, 
vagy mondjuk inkább így: szomo
rúan érdekes esetet A zsidó iskolá
ról, illetőleg egy zsidó iskola halá
los ítéletéről volt szó s azok, akik 
a halálos ítéletbe, az iskola meg
szüntetésébe nem tudtak belenyu
godni, a halálos ítélet kimondójá
hoz fordultak: változtassa meg ke
gyetlen ítéletét, ne szüntesse meg 
az iskolát. Nem kérő, nem esdő szó
val fordultak hozzá, hisz az illető 
nem győztes ellenség volt, hanem
— zsidó, egy nagy zsidó közületnek 
vezérembere; úgy gondolták hát, 
annál nem kell kunyorálni, azt csak 
meg kell győzni cs kétségtelen, hogy 
meg is lehet győzni arról, hogy egy 
zsidó iskola megszüntetése — eny
hén szólva — pont az ellenkezője 
annak, ami egy zsidó közületnek, 
ami a zsidóságnak feladata lehet. 
Mondom: ezt gondolták és így in
tézték szavukat a zsidó nagy úrhoz. 
És azután várták a választ. A vá
lasz egy ideig késett, de aztán — 
egy beszélgetés során — megkap
ták. Ez volt a válasz:

— A memorandumot nem olvas
tam el. Nem is fogom elolvasni. Bi
zonyosra veszem — mondta a me
morandum szerzőjéhez, — hogy ön, 
mint igen okos ember, meggyőzne 
engem arról, hogy az iskola fenn
tartása szükséges, én azonban nem 
akarom magamat meggyőzetni.

Nincs tovább. Ez volt a válasz. És 
a megszüntetésre, a halálra ítélt is
kola azóta megszűnt, meghalt. Az 
ítéletet kimondó és végrehajtó nagy 
úr pedig — bis hundertundzwanzig
— él és még most is nagy úr. Ma
radjon is az, de — arra kérjük őt is, 
másokat is — isten mentse meg őt 
is, a zsidóságot is attól, hogy akár 
még egyszer is olyan ítéletet hoz
zon, mint amilyen ez volt.

A magyar zsidó tanítóság példa- 
adóan gyönyörű harcot vív mosta
nában a zsidó iskola érdekében. 
Látva-látja, mit jelent a zsidó is
kola akkor és ott, amikor és ahol 
nincs. Kérdjük: zsidó vezetők, zsidó 
élen állók, ti nem látjátok ezt? Le
hetetlennek tartjuk, hogy ne látná
tok. E sorok írója emlékszik a 
maga gyerekkorára, amely egészen 
kis faluban folyt le. És emlékszik 
ebből a gyerekkorból arra, hogy 
apró falvak zsidó lakói a harmadik 
faluba járatták gyermekeiket, hogy 

zsidó iskolába járjanak. És emlék
szik arra, hogy amikor egy-egy 
ilyen apró faluban csak egy kicsiny 
megnőtt az iskolaképes zsidó gyere
kek száma, ezek a szegény, megtört 
és egész héten görnyedő és gondok
tól, a legprimitívebb megélhetés 
gondjaitól megkínzott zsidók össze
álltak és tanakodtak, nem lehetne-e 
a faluban zsidó iskolát létesíteni. 
És pici falvak jelentéktelenül kicsi 
zsidó — nem is hitközségi, csak cso
portjai kiverekedték és kibőjtölték 
a zsidó iskolát.

És ma ... Ma népes városok né
pes hitközségei becsukják a zsidó
OOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

ZSIDÓ VILÁGKRÓNIKAlWk.

A palesztinai vizsgálóbizottság 
jelentése áll — természetesen — a 
világ zsidó közvéleménye érdeklő
désének homlokterében. Annyi már 
bizonyos, — amint Ormsby-Gore 
gyarmatügyi miniszter az angol 
alsóház ülésén kijelentette, — hogy 
a jelentés június harmadik heté
ben végre nyilvánosságra kerül. 
Tartalmát ugyan még senki sem 
ismeri, de egyre határozottabb for
mában terjed el annak híre, hogy a 
jelentés konklúziója gyanánt a ki
rályi vizsgálóbizottság Palesztiná
nak önálló zsidó és önálló arab ál
lamokra történő megosztását fogja 
javasolni az angol kormánynak, 
mely ennek következtében le fog 
mondani a Palesztina-mandátum- 
ról, hogy a két új állam vezetését 
átadja azok felelős kormányainak.

A két új állam
— mint a „Daily Héráid” tudni 
véli, mint domíniumok fognak bele
illeszkedni az angol világbiroda
lomba önálló vám-, pénzügyi, mező
gazdasági és bevándorlási szerve
zettel. A határ az új államok kö
zött a Galilea-tótól a Holt-tenge
rig futna. A zsidó állam tagja 
lenne a Népszövetségnek, katonai 
védelméről azonban Anglia tar
tozna gondoskodni. A „Daily Mail” 
értesülése nagyjában fedi laptársa 
információit azzal a kiegészítéssel, 
hogy Haifa nemzetközi kikötő jel
legét nyeri, míg Jeruzsálem, Beth- 
lehem és Nazarcth angol mandá
tumterületek maradnának.

Új térkép 
is készült már az új államokról. A 
„Haboker” jelentése szerint 30 an
gol földmérő dolgozott hetekig an
nak a térképnek felvázolásán, mely

iskolát. Egyet, kettőt, ma már ötve
nöt csuktak be. Ti urak, ha ez a lap, 
ha ez a cikk eljut hozzátok, ne jus
son a fent említett memorandum 
keserű sorsára, ne mondjátok, hogy 
nem akarjátok magatokat meggyő
zeim'. Optimista vagyok s már nem 
is azt mondom, ne csukjatok be 
több zsidó iskolát, hanem azt, hogy 
nyissátok ki, nyissátok meg újra 
azokat is, amelyeket már becsukta
tok, sőt nyissatok újabbakat is. Ha 
— zsidók vagytok s azt akarjátok, 
hogy fiaitok, unokáitok is azok le
gyenek.

Szabó Károly.

nek alapján a királyi vizsgálóbi
zottság a két új állam határait ki 
fogja jelölni. A zsidó állam terü
lete három millió dunam lesz, hi
vatalos neve „Erez Izrael”. Hogy 
azonban a zsidóság további koloni- 
zációs tervei ne ütközzenek akadá
lyokba, Anglia mandátumot nyerne 
a „Negew” (a délpalesztinai steppel 
felett, mely területből a Balfour- 
deklaráció szellemében a zsidóknak 
öt millió dunamot kolonizációs cé
lokra engedne át.

A brest-litowski pogrom 
véres borzalmai újult erővel irá
nyították rá a világ zsidóságának, 
de egész emberiesen gondolkozó 
közvéleményének figyelmét a len
gyel zsidóság súlyos helyzetére. 
Elsősorban természetesen maga a 
lengyel zsidóság zudult fel lángoló 
elkeseredéssel a huligánok új gaz
tettei ellen és a zsidó nemzeti szer
veztek annak dokumentálására, hogy 
az új és új merényletekért a fele
veztek annak dokumentálására, 
hiogy az új merényletekért a fele
lős tényezők gyengeségét okolják. 
A parlament ülésén dr. Sommer- 
stein képviselő interpellációiban 
követelte a kormánytól a zsidóelle
nes hecclapok és alakulatok meg- 
rendszabályozását és rámutatott 
arra, hogy az események elfajulá
sában nagy része volt a rendőrség 
passzív magatartásának. Ugyan
ekkor dr. Sommerstein. dr. Gott- 
lieb és Bubinstein rabbi képvise
lőkkel együtt megjelent, a minisz
terelnök előtt, akitől gyűjtési akció 
engedélyezését kérte a brest-litows
ki pogrom áldozatai javára. A mi
niszterelnök az engedélyt megadta. 
Eddig több mint 60 község jelen
tette be részvételét a segélyakció
ban.
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Egy templom 
halálára

Délután hat óra. A mincha 
ideje. A lebontásra ítélt Orczy - 
háznak még épen álló belső 
frontja felé sötét ünneplőbe öltö
zött emberek, férfiak és nők 
hosszú sora siet. Oly csendes a 
járásuk, olyan megilletődött a te
kintetük, mintha temetésre men
nének.

Valóban temetésre is mennek: 
az Orczy-templom temetésére. 
Mert ma este utoljára, mondják 
el a maariv imát a pesti ortho- 
doxia évszázados templomának fa
lai között; holnap már beleakasz- 
kodik a csákány a nagymultú fa
lakba és néhány nap múlva örökre 
eltűnik a pesti zsidóság történel
mének egyik szent emléke.

A templom hatalmas terme zsú
folásig tömve. A földszinten sötét 
férfiöltözetek komoly képe, a félig 
bontott, karzat ideiglenes deszka- 
korlátai mögött, hölgyek toilettjei- 
nck világos színfoltjai. Eljöttek a 
nagyapák, az apák, unokák és déd
unokák, hogy búcsút vegyenek 
imáik évtizedes hajlékától, hogy 
még megismerkedhessenek azok
kal a falakkal, melyek az elődök 
oly sok fohászának voltak hallga
tag tanúi.

A szentély előtt zöld posztóval 
letakart asztal, mellette az ortho
dox hitközség vezetősége, az or
thodox központi bizottság képvise
letében Koréin Dezső, az Orczy- 
templom elöljárósága, választ
mánya és képviselőtestülete, velük 
egy sorban ezüstfejű botjára tá
maszkodva az ünnepi istentiszte
letnek előkelő vendége: Palesz
tina ősz főrabbija, Horovitz Jó
nál,hán .

Megkezdődik az orthodox hit
község elöljáróságának ünnepélyes 
ülése. Óbudai Freudiger Ábrahám 
elnök búcsúzik meghatott szavak
kal az ősi templomtól.

— Örökre bezárulnak száznegy
ven éve fennálló templomunk ka
pui — mondja könnyes hangon. — 
De csak a kapuk zárulnak be, a 
szellemet, mely száznegyven esz
tendőn keresztül itt élt. magunk
kal visszük. Ez a szellem örök 
ké élni fog!

Most megáll az elnök és előre
megy az almemora, hírei közé, 
előrehajolva beszél hozzájuk meg 
hitt közelségben, mint tanító a ta
nítványához, vagy atya a gyerme

kéhez. Beszél a templomról, az 
elmúlt száznegyven esztendőről. 
Korok múltak el, generációk pusz
tultak. felépült a modern Buda
pest, a zsidó) hitközség két részre 
oszlott, orthodoxra és neológra, 
csak egy állt, rendületlenül, da
colva az idővel és eseményekkel: 
a templom. Most megszűnik. Nem 
marad belőle más, csak néhány 
tégla a Szentély falából, melyet 
kegyeletes kezek meg fognak 
őrizni, hogy hajdan, ha felépül az 
új templom, ismét helyet kapja
nak a Szentély falában.

Mély meghatottság közepette fe
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A Semen Rokeach 
emléke

Gyönyörű napsütötte délelőtt. A 
száguldó vonat ablakánál állva fi
gyelem az elsuhanó tájakat. Utam 
céljára gondolva, azon misztikus 
erőnek mibenlétét keresem, mely 
arra indít közéleti szereplőket, kik
nek kötelességeik vannak, hogy 
erre a bűvös szóra „jahrzeit”, min
dent elhagyva és feledve, mint egy 
igaz eszme katonái sietnek. Ez eset
ben Abauj szántóra.

Abaujszántóra utazunk itt mind
nyájan, kik a zsúfolt, fülkéjű vo
natban helyet foglalunk. A hallha
tatlan emlékű nagy gaon. a Semen 
Rokeach centennáriumára, melyet 
az abaujszántói hitközség, mint a 
nagy gaon működésének egyik je
lentős állomása rendez.

Az érkezésnél fürge rendezők se
gítenek a leszállásnál s az érkezet
tek tábora elindul a nagy cadik 
sírjához, hogy ott könyörögjön a 
Mindenhatóhoz, hogy az ő nagy 
érdemeire való tekintettel legyen 
kegyes hozzánk. A temetőben a 
nádudvari főrabbi hatalmas beszéd
ben méltatta a nagy gaon szellemi 
munkásságát, tanításainak és példa
adásainak örök érvényét.

A temetőből az egybegyűltek a 
templomba vonultak, ahol az aba
ujszántói főrabbi nagy szónoki 
készséggel ismertette a 100 éves 
emlékünnep jelentőségét. Megtud
tuk. hogy az ünnepség egyik célja 
a Semen Rokeaehról elnevezett in- 

Dr. FRENKEL BERNÁT zsidó nevelő intézete
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Int^rnátUS ? •!’««« villanegyedben, kertes villában, minden iskolatípus
■ közelében, fiuknak és leányoknak

felévesnél idősebbek közművelődési és 
Cyakorlati irányú tanfolyamok

Gyermek- és diáküdülő a Svábhegyen ■ubalpin. klimatikus gyógyhatású helyen. ——------------------------- - --------------------------------- Díjmentes prospektus.

jezi be beszédét az elnök. Utána 
Kiéin Márkus, a Sasz Chevra el
nöke beszél, majd kezdetét veszi a 
mincha. Most Sussmann Viktor, az 
orthodox hitközség rabbija. Kop
péi Reich veje beszél. Két csillogó, 
könnyes szem figyel rá a karzat
ról, Koppéi Reich unokájának sze
mei. Preisz főkántor a kórussal 
elmondja a maarivot. Hatalma 
san zengnek a hivőfc ajkain a 
régi melódiák.

Vége az istentiszteletnek. Ki
ürül a templom. Ellobbannak a 
gyertyák. A véges életű Orczy- 
templom örök emlékké változott.

ternátus építésének lehetővé tétele, 
melynek falai között semenro- 
keachi szellemben nevelődő ifjúság 
örök időkig hirdethesse géniuszát.

A beszéd végeztével 250 terítékes 
bankett következett. Gyönyörű volt 
az igazi szüdasz mievó hangulatú 
bán összegyűlt közönség látványa. 
A hatalmas méretű teremben a fő
asztal körül ülők között a hazai 
rabbikar sok kiválósága foglalt he
lyet. Ott láttam a várpalotai, aba
ujszántói. pétervásári, szerencsi, 
tolcsvai, bodrogkereszturi és ádándi 
főrabbikat. A megjelentek között 
volt a berlini és leipzigi hitközsé
gek kiküldöttje is, kinek jelenlétét 
felhasználtam arra, hogy megkér
jem, mint a német zsidóság egyik 
vezető egyéniségét, mondjon őszinte 
véleményt a zsidóság mai helyzeté
ről Németországban. A kérdés ké
nyes voltára való tekintettel csak 
kitérő választ adott és megkért, 
hogy hallgassam meg beszédét, 
melynek megtartására éppen abban 
a pillanatban kérték fel. A beszéd 
folyamán kijelentette, hogy a né
met zsidóság mai helyzetének javu
lását csak a Tóra vavoda szellemé
nek teljes átvételétől és őseinkre is 
oly jellemző tűrni tudásától vár
hatja. Politikai dolgokról nem be
szélt, ami azonban minden részle
tes taglalásnál is többet jelentett.

Vajha adná a Teremtő, hogy a 
Semen Rokeach szelleme hatná át 
a föld minden népét és örök meg
értés uralkodna az emberekhez nem 
méltó gyűlölködés helyett.

Schlesinger Sámuel 
(Bodrogkereszturi.
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„A tárgyalások kedvezően haladnak előre"
— Beszélgetés —

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

— Javíthatatlan optimisták ma
guk, direktor uram!

— Miért mondja?
— No, mert igaz. Nézze csak — 

itt van mindjárt az elsőszámú bi
zonyíték — azt olvasom a maguk 
lapjában, a községkerületi elnökök 
üléséről szóló, szóról-szóra azonos, 
tehát nyilván hivatalos tudósítás
ban, hogy „a napirend során az el
nök bejelentette,, hogy a Kiegé
szítő Szabályzatra vonatkozólag 
a kultuszkormánynál folyamatban 
lévő tárgyalások kedvezően halad
nak előre.” Hát nem hallatlan és 
gyógyíthatatlan optimizmus kell 
ahhoz, hogy valaki még a (nyilvá
nosságra került hírek után is el- 
higyje, hogy elhiszik neki, ha a 
Kiegészítő Szabályzatra vonatko
zólag a kultuszkormánynál folyó 
tárgyalások kedvező előrehaladá
sáról beszél? Lám, milyen jó, hogy 
felekezeti közéletünk vezérei nem 
tűrnek maguk körül ellenzéki em
bert. Mert ha csak egy fia-ellen
zéki lett volna is azon az ülésen, 
az bizonyára kellemetlen kérdése
ket intézett volna az elnökhöz. Va
lószínűleg megkérdezte volna leg
alább is a következőket: 1. Ha a 
tárgyalások olyan kedvezően ha
ladtak előre, miért mondotta az el
nök — akár jegyzőkönyvön belül, 
akár jegyzőkönyvön kívül — a 
pesti hitközség legutolsó választ
mányi ülésén, hogy a statútumok 
körül nehézségek vannak? — 2. 
Milyen nehézségek ezek? — 3. 
Ha a tárgyalások kedvezően ha
ladnak előre, miért nem tudnak 
befejeződni immár több, mint két 
év óta? — 4. Azután mit jelent az, 
hogy „a kultuszkormánynál folya
matban levő tárgyalások?’ Tudo
másunk szerint, itt egy szabályzat 
kormányhatósági jóváhagyásáról 
van szó. Vagy jóvá lehet azt 
hagyni, vagy nem. Miért kell itt 
tárgyalásokat folytatni — több, 
mint két éve?

— Ez régi lemez, tanár úr, for
gasson újabbat.

Kellemetlen? Elhiszem! Hát 
akkor: más. Legutóbbi beszélgeté
sünkkor annak a nézetemnek ad
tam kifejezést, hogy az új statú
tumokat már csak azért sem le
het jóváhagyni, mert már a meg
születésüknél volt egy igen súlyos 

hiba. Az a kongresszus, amely a 
satutumokat „letárgyalta” és elfo
gadta, nem tekinthető a magyar 
zsidóság képviseletének, de még a 
neológ zsidóságénak sem. Elkép
zelhető, hogy a mai időkben, ha 
egy felekezet, vagy az ország la
kosságának egy akármilyen más 
közössége, ennek a közösségnek az 
életét szabályozó statútumokat 
akar kidolgozni, akkor az a szerv, 
amely ezt kidolgozza, ne az álta
lános és titkos választójog alapján 
kiküldött és megbízott szerv le
gyen? Elképzelhető ez? Ma, ami
kor a kormánynak és az összes 
parlamenti pártoknak legfőbb 
programmpontja az általános tit
kos választójog megvalósítása, 
akkor épen csak a zsidóság ne 
kívánná ezt a maga közéletében 
megvalósítani? És egy olyan alap
vető, egész jelenére és jövőjére 
kiható szabályzatnak, mint a sta
tútum, lehet-e és szabad-e megszü
letnie ennek az elvnek érvényesü
lése nélkül, sőt tudatos mellőzé
sével? Ezt is csak azért teszem 
most szóvá, mert a pesti hitközségi 
választások idején kormánypárti 
programra volt a pesti választójog 
reformja. Igaz, hogy azt nem árul
ták el, milyen reformra gondol
nak. Hát most közgyűlése lesz 
nemsokára a hitközségnek. Tes
sék megkérdezni a vezetőket: mi 
lesz a választójogi reformmal? 
Meddig halogatják annak a kidol
gozását?

— Miért fontos ez épen most?
— Épen azért kell ezt most elő

venni, mert pillanatnyilag semmi 
más ügy nem teszi aktuálissá. Ez 
paradoxonnak látszik, de így van. 
A választójog kérdését csak önma
gáért kell és szabad tárgyalás alá 
venni, csak azért, mert a polgári 
jogokról és kötelességekről való 
modern felfogás a meglévőt avult
nak, hogy ne mondjam: lehetet
lennek, szégyenletesnek találja, — 
nem pedig azért, mert egy, vagy 
más aktuális kérdés letárgyalása, 
egy vagy más szabályzat, határo
zat stb. létrehozása teszi kívána
tossá. Ez csak siettetheti, de nem 
szolgálhat a választójogi reform 
indokán'. A választójogi reformot 
nem indokolhatja az. hogy ilyen 
vagy olyan szabályzatot vagy ha

tározatot akarnak megvalósítani, 
hanem kizárólag csak az a törek
vés, hogy egy közösség keretében 
mentül több egyénnek legyen be
leszólása a közösség élete irányí
tásába.

-— No, de miért kell épen most?
— Ezt is megmondom. Nézze, 

a többi között milyen nagyra 
vannak maguk a zsidó ifjúság 
megszervezésével. Lapjaik tele 
vannak az egyre szaporodó „ifjú
sági csoportok” alakulásáról szóló 
hírekkel. Ez az ifjúság ma még 
talán megelégszik — már aki — 
a különböző önképzőkörösdikkel. 
He az igazi művelt zsidó ifjú 
megerősödve majd zsidó öntuda
tában, a zsidó közéletnek is ré
szese kíván egykor lenni. Ki akar
ja majd venni részét a zsidóság 
irányításából. És ezt lehetővé kell 
számára tenni. A modern közélet
ben immár nélkülözhetetlen de
mokratikus választójoggal. Kér
dezzék meg hát majd a hitközség 
legközelebbi közgyűlésén: Mi lesz 
a hitközségi választójog reformjá
val?

— Mi mindentől fáj a maga 
feje, tanár úr?

— Tudja direktor úr, az a gya
núm, hogy nem is az én fejem 
fáj ezektől, hanem a másé? De 
komolyan mondom, vessék fel ezt 
a kérdést. Kiváncsi vagyok, az 
lesz-e erre is a felelet, hogy: „n 
tárgyalások kedvezően haladnak 
előre.” Spectator.

PÁLYÁZAT
A Magyar Izr. Kézmű- és Föld

művelési Egyesület iparostanonc- 
otthonában betöltendő 20 és kertész- 
képző-telepén 16 ingyenes helyre pá
lyázhatnak 14—17 éves ipari, vagy 
kertészeti pályára alkalmas, ép és 
egészséges, árva és szegény fiúk. 
Mindkét intézmény bentlakó nővén 
dékeinek felvételéhez legalább a 
középiskola 4-ik osztályának sike
res elvégzése elengedhetetlen kellék. 
A kérvényt, amelyhez születési-, is
kolai-, újraoltási-, szegénységi- és 
árva, vagy félárvaságot igazoló bi
zonyítvány csatolandó, folyó év 
június 20-ig kell benyújtani az 
egyesület központi irodájába (Bu
dapest, XIV. Hermina-út 35/d.l A 
fenti létszámon kívül az iparosta- 
noncotthonba felvételt nyer künn
lakó növendékül 25 szegénysorsú és 
árva fiú. A kertészképzőtelepre —a 
megüresedett ingyeneshelyeken kí
vül — korlátolt számban felvételt 
nyernek az ellátás önköltségi árát 
megtérítő növendékek is.
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Kecskeméti Vilmos 
emlékezete

Legutóbbi számunk megjelenése 
óta a következő részvétleveleket 
kaptuk főszerkesztőnk halála al
kalmából.

Betegségem miatt csak most fe
jezhetem ki szivemből jövő részvé
temet.

sióagárdi Zöld Márton ny. táb.

Nehezen fogtam meg a tollat. 
Hát mégis igaz?... Hihetetlen... 
Leteszem ravatalára kegyeletem 
cipruságát és áldást hintek emléke
zetére. A jó Isten adjon erőt és 
nyújtson vigaszt Nagyságos Asz- 
szonynak és kedves fiainak. Őszinte 
részvétem tolmácsolom a legmé
lyebb tisztelettel

Dr. Wallenstein Zoltán főrabbi 
Pécs

A legőszintébb együttérzéssel ke
ressük fel mi is Önöket, — VII. kér. 
izr. Nőegylet — hogy kifejezzük 
igaz részvétünket Istenben boldo
gult jó Élettársa s a drága Édesapa 
elhunyta alkalmából. Egy értékes, 
megbecsült élet, idő előtt betelt. Szi
vünk hiába lázadozik, Isten akara
tába bele kell nyugodni. Legyenek 
meggyőződve, hogy nekünk is na
gyon fáj, hogy olyan vészes hirte
lenséggel megszűnt az Ö jóságos 
szive dobogni és munkabírásának 
teljében itthagyta az Ö rajongásig 
szeretett családját. Önöket, akik Öt 
olyan hűséges szívvel szerették. Mi 
nem tudjuk önöket vigasztalni. Le
hetetlenre nem vállalkozunk. Csak 
Istenhez fordulunk, hogy adjon 
erőt elviselni az elviselhetetlent, 
mely Önöket olyan vigasztalhatat
lan bánkódásba döntötte. Adjon 
most már az Ur Isten az Ö megdi- 
csőült szent szellemének csendes pi
henést. Az ittmaradt árván elha
gyott Család találjon egymás iránti 
Bzeretetében enyhülést. Hittestvéri 
üdvözlettel

Grünfeld Miksáné elnök 
Újhelyi Gézáné titkár

Nagyszerű férje tragikus hirte- 
lenségű elhunyta engem, mint mun
katársát és nagyrabecsülőjét mé
lyen megdöbbentett és lesújtott. Ke
vés igazabb, gerincesebb, őszintébb 
és becsületesebb férfiút ismertem 
nálánál. A nagy csapásban, mely 
Nagyságos Asszonyomat érte, fo
gadja a jóbarát őszinte részvétnyil- 
vánitását.

Boros Imre tanító Aszód.

SPECTATOR 
NOTESZA® Öl-

Hogyan lett a „Maskil 
el aal„-ból dalegylet?

A legutóbbi budai közgyűlésen 
történt. Ott avatódott fel az uni- 
onisták egyik könnyűszavú fiatal 
harcosa „szónokká.” (Hogy is 
mondta a költő? — „Könnyű lenni 
szokott, nem csoda, ami üres.”) 
Nos, hát üres szalmát csépelt a 
végtelenségig. A fontos az volt, 
hogy minél hosszabban beszéljen 
és mindig azzal a caeterum cen- 
seo-val, hogy az autoiómisia el
nökség iránt pedig bizalommal 
nem viseltetik A napiic-nd során 
tárgyalásra került az elnökség 
egy javaslata, hogy az egyik jó
tékony, önsegélyző egyesületnek a 
Maszkil el Dal-egyletnek az el
nöke is hivatalból legyen tagja 
a képviselőtestületnek. Nosza, fel- . 
csattan „ a heves ifjú”.

— Jellemző az uralmon lévő 
pártra! íme, már holmi dalegylet
nek is hivatalos képviseletet akar 
juttatni a képviselőtestületben! 
Holnap majd a zenészek kerülnek 
sorra!

Amire az egyik autonómista sze
líden csak ennyit jegyzett meg:

-— Fiatalember, ne izguljon! — 
Nézze, amint nem minden Sebes
tyén — Lantos Sebestyén, úgy 
nem is minden cZaí nótázható dal. 
Üljön le!

A körülötte ülő unionisták is 
buzdították:

— Üljön le, sebesen!*
A demokrata elöljáró

A hősök emlékünnepén volt, a 
Pesti Izr. Hitközség által rende
zett ünnepélyen. Már együtt vol
tak a küldöttségek, a főváros kép
viselője is ott volt, a honvédségé is, 
valamennyien ünneplőben, ahogy 
a hősök emlékének kijáró kegye
let megköveteli. Csak még a Pesti 
Izr. Hitközség elöljáróságának 
képviselője nem volt ott. Végre 
némi késéssel, nagy loholva meg
érkezik — hétköznapos szürkében. 
Ott nyomtak hamar a fejébe egy 
elöljárói cilindert.

Elfojtott bosszúsággal lestük a 
meghívott vendégek arckifejezését 
és tekintetét. Amint összenéztek, 
mintha azt mondták volna:

- Hát a soraikból való hőseik 
emléke iránt is csak ennyi tiszte
lettel viseltetnek?!

Mikor a szomszédomnak óvato
son a fülébe súgtam megbotrán
kozásomat, ez azzal mentegető
zött:

— Nézze kérem, a mai demo
krata-világban?! ...

— Hát ez az! Ilyen talmi az ő 
demokrataságuk is, a kegyele
tük is. *
Az elfogult „elfogulat
lanság"

Az ügy véd vizsgáló-bizottságnak 
van egy nagyképzettségű jeles 
tagja, aki egyike a legszigorúbb 
cenzoroknak, különösen a zsidó je
löltekkel szemben. Ez magában- 
véve éppenséggel nem meglepő, 
legkevésbbé, ha figyelembe vesz- 
sziik, hogy az illető censor maga 
is — zsidó, sőt... sőt: nemcsak 
vallása, hanem állása szerint is 
az. A minap is „elzúgatott” egy 
fiatalembert, akinek készültségé
hez persze, nem szólhatunk hozzá, 
ennek igazságos elbírálása elvégre 
a censor lelkiismeretének a dolga, 
de mert a fiatalember szülei a 
zsidó közéletben igen jó hangzású 
nevet szereztek maguknak, taz ese
tet persze kommentálgatták. Az 
egyik társaságban a censor egyik 
lelkes barátja megjegyzi:

— Nézzék, kérem, én megértem 
öt. Ö elfogulatlannak akar mu
tatkozni. És hogy az antiszemiták 
se vádolhassák elfogultsággal a 
zsidó .jelöltek javára, inkább egy 
kicsit kontra-elfogult magatartást 
tanúsít ezekkel széniben. Igazuk 
van Önöknek... ez egy kicsit el
fogult elfogulatlans »<•...

— De mi szükség van erre és 
mit használ ez? — kérdi a társa
ság egy másik tagja. Emlékeznek 
még néhai való jó Gyöngyi Izsóra, 
a nagy zsidó színészre? Egyszer 
azzal dicsekedett valaki előtte, 
hogy aki lenézi vagy éppenséggel 
megveti az ő zsidóságát, azzal 
szemben ö mindig büszke a zsidó
ságára. Amire Gyöngyi Izsó azt 
kérdezte tőle:

— No és mit gondol, a büszke 
zsidó már nem b. zsidó az ő sze
műkben? *
A „zsidó" ló

Szeretett unokatestvérünk, a 
Legyező, kreálta ezt az újabb ka
tegóriát. Az Óceán felett lebegő 
zsidó után már vártuk, mikor nye
rít fel hasábjain a „zsidó” ló. Nem 
vártunk hiába. Igaz, hogy provo- 
kálásra történt. Az Új Magyarság, 
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amellyel kölcsönös csiklandozási 
viszonyban vannak, gúnyolódva 
mondta, hogy az idei Királydíj- 
esetről ilyen könyv, vagy cikkeim 
jut az eszébe: A magyar ló tör
ténete stb. Persze, hát a Legyező 
sem maradhatott el mögötte, ö te
hát a magyar Zó-val szembeállí
totta a zsidó lovat. Talán szintén 
szellemességből? — Ez, sajnos, 
nem tűnik ki, a Lefir^/egő-ből, ez ne
hezen szokott kitűnni.•
Nődóvó-verseny

Most vannak a jótékony egyesü
letek közgyűlései, amikor is az 
évi jelentésekben végnélkiiii misc-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjoooooooooocxxxxxxjoooooococx :

Dr. HERZOG
Palesztinái főrabbi Parisban

Párizs, 1937 május.
Tekintet nélkül arra, hogy miz- 

rachista, cionista, agudista vagy 
konzervatív irányzathoz tartozik 
egy zsidó, mély megilletődéssel és 
fenkölt érzéssel tölthetik el szívét 
azok a szívből jövő meleg üdvözlé
sek, amelyekben a Párizsban élő 
minden árnyalathoz tartozó zsidók 
dr. Herzog irlandi főrabbit részesí
tették, midőn Jeruzsálem felé vezető 
út^át megszakítva, három napot itt 
töltött.

E sorok írója abban a szerencsés 
helyzeben van, hogy személyesen és 
közelről ismerheti dr. Herzog főrab
bit. Az új palesztinai főrabbi egy
szerű, puritán, szerény külsejű és 
szerény modorú ember. Nem híve a 
hókoknak, hízelgéseknek és nem hiú, 
közlékeny és nem szereti a ceremó
niákat. Vallásossága mély, hite erős 
és megingathatatlan, elvei konzer
vatívok. életmódja jámbor és igen 
szorgalmas búvára a Tórának. A 
szent tan minden ágazatában töké
letes jártassággal bir. Memóriája 
bámulatos, de mindezen képességein 
felül világi tudása is nagy. Iro
dalmi doktorátusa van, tanszéke 
volt az irlandi egyetemen. Angolul, 
franciául és németül folyékonyan 
beszél, de tudásával nem kérkedik 
soha.

Megérkezésekor a pályaudvaron 
oly nagy tömeg várta, hogy a rend
őrségnek kellett a rendet fenntarta
nia. Másnap a „Matin” című újság 
egyik szalonjában volt a búcsúztató 
dísznépgyűlés. A zsúfolásig megtelt 
teremben együtt voltak a chaszi- 
deusok. antichaszideusok, agudisták. 
mizrachisták. cionisták és szélső 
cionisták. Fölemelő látvány volt a 

bérachokat szoktak az adakozókra 
mondani nödóvóikórt és mattónó- 
ikért. Az egyik nőegyletben va
laki megütközött azon, hogy miért 
kellett külön kidíesérni azt, aki 
néhány liter bort adott széderre, 
amikor arról, aki többszáz pengőt 
adott az év folyamán jótékony 
célra, meg sem emlékeznek. Amire 
valaki, aki a helyzettel ismerős, 
ezt mondta:

— Nc-zze csak, a mattan beszé- 
szer-rel, a titkos adománnyal nem 
lehet nyilvános dicséretet aratni. 
A bor, az más. Aki bort kap aján
dékba, abból kikivánkozik — a di
cséret.

Párizsban élő emigráns és benszü- 
lött zsidók többszázfőnyi tömege, 
amely lelkesedéssel ünnepelte a 
Tóra képviselőjét.

Elsőnek Libcr, a Rabbiszeminá
rium direktora üdvözölte óhéber 
nyelven, utána Eisenstadt, volt pé- 
tervári, most párizsi rabbi beszélt 
szintén héber nyelven. A következő 
szónok Ovadja, egy szefárd hitköz
ség képviselője és főrabbija volt, 
majd Najdits cionista elnök és több 
francia szónok után az ünnepelt fő
rabbi emelkedett szólásra s francia
nyelvű beszédében a következőket 
mondotta:

— A Menóra, a kandeláber, mely
nek szüntelen égését a Bészhamik- 
dosban a Tóra előírja, az erkölcsi 
és isteni világosságot reprezentálja, 
amelynek örökké világítania kell. 
Ez a világító-kandeláber régebben 
Franciaországból árasztotta a fényt, 
Rasi és a toszefotisták nagy szel
lemei tartották ébren e lángot, de 
most íme ez a világosság réges-ré- 
gen kialudt. így van ez többi orszá
gokban is, egyesegyediil Eree Jisz- 
roel az. ahol c szent lángok soha 
nem fognak kialudni. De Erec Jisz- 
roel Tóra nélkül, a tények megha
misítását jelenti. Mert ha nem a 
Tóra az, amely bennünket közel 2000 
éve életben tart, bizony ma cioniz
mus nem volna, tekintve, hogy a zsi
dóság sem létezne. Valamikor régen 
az volt a felfogás, hogy Eree Jiszroel 
csak mennyország lehet, oda csak az 
menjen, aki az égbe kívánkozik. Az 
utóbbi időkben azonban sokan azt 
állítják, hogy Palesztina csak a 
föld, csak a földi javak országa s 
csak az menjen oda, aki dolgozni és 
a földön akar élni. Mindkét nézet 
szélsőségnek bizonyul, mert Eree 
Jiszroel ég és egyszersmind föld is 
nekünk. Úgy kell irányítani a lete
lepedést, hogy a Tóra, amely az égi 

javakat bírja és a gyakorlati földi 
élet követelményei egyformán he
lyet kapjanak.

Ezzel végétért a nagyjelentőségű 
népgyülés, melynek közönsége a 
késő éjjeli órákban széledt széjjel. 
A magyar zsidóság is nagy várako
zással tekint dr. Herzog munkás
sága elé, melynek célja a paleszti
nai vallásosság és hit megerősítése. 

Stern Ligát.
OOOOOQOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXJ 
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Két zsidó tagja van

az új angol kormánynak
A Neville Chamberlain kormá

nyának két zsidó tagja van: Sir 
Hoare-Belisha, az eddigi közleke
désügyi miniszter, aki Duff Cooper 
utóda lett a hadügyminiszteri szék
ben és Sir Philip Sassoon, a lég
ügyi minisztérium államtitkára, 
aki munkaügyi miniszter lett.

Hoare-Belisha, aki patrícius zsidó 
család tagja, a nemzeti liberális 
párt tagja. A MacDonald-kormány- 
ban, mint kincstári államtitkár 
szerzett nagy érdemeket, majd mint 
közlekedésügyi miniszter valóság
gal forradalmosította az angol 
autóközlekedést, új rendszerrel 
könnyítette meg a gyalogosod át
kelését az úttesteken, behozta az 
éjszakai tülkölési tilalmat, a sebes
ség korlátozását, a vezetővizsgát és 
szigorú rendelkezésekkel gátolta 
meg az autóvezetők esetleges túl
kapásait. Elsőrangú szervezőerő és 
propagandista, mely tulajdonságai 
nagy szolgálatot fognak tenni az 
új hadügyminiszternek az angol 
újonctoborzás terén.

Sir Philip Sassoon, aki szintén 
régi zsidó patrícius családból szár
mazik, egyike a modern angol légi
flotta megteremtőinek és ebben a 
minőségében az egész birodalom
ban nagy népszerűségnek örvend.

— Gyászistentisztelet Vázsonyi 
Vilmos halálának évfordulóján. 
Megilletődött hangulatú gyászün
nepély keretében áldozott Budapest 
zsidósága Vázsonyi Vilmos emléké
nek, halálának évfordulója alkalmi
val. A Hősök Emléktemplomában 
megtartott istentiszteleten Abra- 
hámsohn Manó főkántor zsoltár
éneke után dr. Rosenák Miksa elöl
járó gyújtotta meg az emlékmécsest, 
dr. Hevesi Ferenc rabbi pedig a 
nagy magyart, kiváló jogászt, kima
gasló államférfiút és felekezetének 
hű fiát méltatta.
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1937 június 4, péntek — Szíván 25 
(szombat bejöv.: 7.35). — Június >, 
szombat — Szíván 26 (hetiszakasz: 
Selach, Haftóra: Vajislach Jöhu- 
sua, 3. perek, újhold kihirdetése, 
szombat kimen.: 8.20). — Június 6, 
vasárnap — Szíván 27. — Június 7, 
hétfő — Szíván 28. — Június 8. kedd
— Szíván 29. Jom-Kippur kúton.
— Június 9, szerda — Szíván 30, 
Róschódes első napja. — Június 10, 
csütörtök — Tamusz 1, Róschódes 
második napja. — Június 11, pén
tek — Tamusz 2 (szombat bejöv.: 
7.41). — Június 12, szombat — Ta
nulsz 3 (hetiszakasz: Korach, haf
tóra: Vajomar, Sámuel, 4, perek, 
szombat kimen.: 8.26). — Június 13., 
vasárnap — Tamusz 4. — Június 14, 
hétfő —- Tamusz 5. — Június 15. 
kedd — Tamusz 6. — Június 16. 
szerda — Tamusz 7. — Június 17, 
csütörtök — Tamusz 8.

— Költségvetési közgyűlés Kő
bányán. Vasárnap, május 30-án ter
jesztette a kőbányai izr. hitközség 
képviselőtestülete elé a hitközség 
elöljárósága az évi költségvetést, 
mely egyúttal az autonómiára való 
áttérés időszakának költség vetése. 
1 ászló Gyula elnök. Kovács Gyula 
gazdasági elöljáró, dr. Sándor 
László, dr. Róth Sándor, dr. Ehrnt- 
hal Aladár, dr. Farkas Zoltán, 
László Károly, Nagy Mihály, Bíró 
Oszkár, és dr. Székely Soma jog
ügyi elöljáró felszólalása után 
Ehrnthal Aladár indítványára a 
közgyűlés úgy határozott, hogy a 
költségvetést bizonyos technikai ki
egészítések céljából ismét a választ
mány elé terjeszti és a június hó 
13-án megtartandó folytatólagos 
közgyűlés elé terjeszti végleges le- 
tárgyalás és jóváhagyás végett.

Felavattál,- Brück Zoltán szá
zados síremlékét. Vasárnap, május 
30 ón. ■' Hősök Ünnepének köretében 
avatták fel a farkasréti temetőben 
Britek Zoltán 24. vadászzászlóaljbeli 
századosnak, a világháború hős ka
tonájának síremlékét. Brück Zoltán 
testvére Brück Lászlónak, a budai 
hitközség népszerű képviselőtestü
leti tagjának.

Alfréd Adler meghalt. Dr. Alfréd 
Adler, az indi vidua.lpszichologia 
megalapítója :i skótországi Aher- 
deenbeu szívszélhüdcsbcn elhunyt.

— Hősök ünnepe. Az 1914—1918. 
évi világháború hősi halottainak 
emlékünnepét május 30-án rendezte 
a budapesti aut. orth. izr. hitközség 
Kazinczy Öutcai főtemplomában. Az 
ünnepi istentiszteleten Deutsch 
Géza hitk. alelnök vezetésével szá
mos hívő és az összes kebelbeli in
tézmények vettek részt. Az isten
tisztelet éneki részét Preisz főkán
tor teljes énekkarral látta el. majd 
Steif rabbi a nyitott frigyláda előtt 
mondott megható imát. Az isten
tisztelet a Himnusz akkordjai vei ért 
véget. Megünepelte a hősök emlékét 
a pesti izr. hitközség és Chevra is. 
A Hősök Emléktemploma előtt le
folyt ünnepélyen, melyen a katonai 
és polgári hatóságok is képviseltet
ték magukat. Abrahámson Manó 
főkántor zsoltáréneke után dr. He
vesi Simon vezető főrabbi mondott 
•ünnepi beszédet.

— Hősök emlékünnepe vidéken. 
A kecskeméti izr. temetőben kegye- 
letes gyászünnepélyt tartottak má
jus 30-án a nemzeti hősök emlékére. 
A polgári és katonai hatóságok, va
lamint a nagy számban megjelent 
közönség előtt. Dr. Borsodi József 
főrabbi és a volt bajtársak részéről 
dr. Fritz Miklós ügyvéd magasröptű, 
mély hatású beszédet mondtak, Zil- 
zer .József és Fispán János gimn. 
tanulók pedig hatásos szavalatokkal 
szerepeltek. A helyőrséget vezető 
százados és a hadirokkantuk ko
szorút helyeztek a hősi sírokra, me
lyeket a közönség virágokkal hal
mozott el. Az aszódi izr. hitközség 
május 30-án a hősök emlékére emel- 
Imdett szellemű istentiszteletet tar
tott, melyen a helybeli keresztény 
fársadalom vezető egyéniségei. így 
hűbbek között Chugyik Pál evangé
likus főesperes is részt vett. Dr. 
Berg .József főrabbi ünnepi beszéde 
után Bornstein Hermán pesti fő
kántor szárnyaló tenorján csendül
tek fel hagyományos zsolozsmáink. 
A kitűn ően összeállított vegyeskart 
Boros Imre tanító vezényelte. Az
után Dr. Gliick Adolf alelnök né
hány meleg szó kíséretében megko
szorúzta a húsz aszódi zsidó hősi 
halott emléktábláját, melynek emlí- 
1 'sre méltó díszítését Kaufmáiln 
Imréné végezte. A kegyeletes ün
nepély a Himnusz, akkordjaival 
végződül t.

Az új siófoki főrabbi beikta
tása. A Siófoki Izr. Hitközség újon
nan választott főrabbiját, dr. Fn- 
bián Tibort, a pesti izr. hitközség 
kórházainak volt rabbiját június 
6-án délelőtt 11 órakor iktatják be 
lelkipásztori székébe.

— Dr. Gerlóczy Károly gyásza. 
Özv. alsóviszokai Gerlóczy Károly
nő, Bpest első alpolgármesterének, 
özvegye 96 éves korában elhúnvt. 
Az elhúnytban dr. Gerlóczy Károly 
ny. miniszter tanácsos, a vallásmi
nisztérium izr. ügyeinek volt nép
szerű és melegszívű előadója édes
anyját gyászolja. Gyászában mély 
részvéttel osztozunk.

— Halálozás. Súlyos veszteség 
érte özv. Schiffer 'Mórnét, a Budai 
Hitközség képviselőtestületének köz
szeretetben álló és méltán megbe
csült tagját, a VIII—IX. kor. Nő
egylet alapító díszelnöknőjct, édes
anyja, özv. Neuer Márkné szül. Zig- 
ner Hermin 94 éves korában csen
desen elhunyt. A megboldogult min
dig a jótékonyságban látta élete fő
feladatát. Temetésén a Budai Hit
község kiildötséggel képviseltette 
magát. Abrahámson Manó főkántor 

yászéneke után dr. Hevesi Simon 
vezető főrabbi méltatta elhúnv 
jótékony életmunkásságát.

— Haas Mór halála. Súlyos vesz
teség érte a magyar zsidó tanítósá
got: Haas Mór, nyugalmazott péceli 
tanító 88 éves korában meghalt. A 
kiváló zsidó pedagógus 40 esztendőn 
át nevelte Pécel zsidó ifjúságát és 
országos hírnevet szerzett magának. 
Nem egy későbbi híressége a ma
gyar társadalomnak került ki isko
lájából. Amikor nyugalomba vonult, 
a péeeli chevra elnökévé válasz
totta. mely pozícióját agilitással és 
zsidó lelkesedéssel töltötte be. Te
metésén testületileg jelent meg az 
Izr. Tanítóegyesület, de ott láttuk a 
hatalmas gyászoló közönség sorai
ban a zsidó társadalom sok vezető 
egyéniségét. Lineezky Bernát fő
kántor gyászdala után Sehreiber 
Lajos körzeti rabbi méltatta az el
hunyt munkásságát, a jó tanító és 
segítségre mindig kész zsidószívű 
ember érdemeit.

— Dr. Patai József előadása a Je
ruzsálem! rádióban. Jeruzsálemből 
jelentik: A héten tartotta előadását 
Patai József a Palesztinái Rádióban 
Bialikról, akit a héber irodalom leg
nagyobb költőjének tisztelnek. Kii- 
’ :>s érdeklődést keltettek az isme
retlen életrajzadatok Bialik buda
pesti tartózkodásáról a világháború 
első napjaiban. Az előadást dr. Pa
tai héber nyelven tartotta meg.

Az Izr. Szünidei Gyermektelep 
Eg-e-ület június 7-én, hétfőn dél 
után 'órakor tartja a pesti izr. 
hitközség székházának dísztermében 
(VIT., Síp-utca 12.. TT. 33.) XXV. 
rendes közgyűlését.
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— Feigl L. H. gyöngyösi főrabbi 
■lü éves jubileuma. Bensőséges me
leg ünneplésben részesítette a Gyön
gyösi Statusquo Izr. Hitközség köz
tiszteletben állő és nagy megbecsü
lésnek örvendő főrabbiját, aki So- 
vuausz első napján töltötte be 40 
éves áldásos papi működését. Bár 
Feigl főrabbi szerény egyéniségével 
elhárított mindenféle külső ünne- 
peltetést, a hitközség mégsem ha
ladhatott el érintetlenül a négy év
tizedes papi szolgálat mellett. So- 
vuausz első napján a Muszaf-isten- 
tisztelet alkalmával a hitközség, a 
ehevra kadisa vezetősége és a gyön
gyösi őrt. hitközség elnöksége dr. 
Jakab Jenő rabbival az élen, a 
frigyszekrény elé járult, ahol dr. 
Jakab rabbi gyönyörűen felépített 
beszédben üdvözölte a jubilánst. 
Dr. Feigl L. H. főrabbi a szószék
ről nagyhatású beszéd keretében kö
szönte meg hitközsége szeretettnek 
megnyilvánulását. Hálát adott Is
tennek kegyelméért, hogy vele volt 
mindig, híveinek pedig fogadalmat 
tett, hogy szerető lelkipásztoruk 
lesz a jövőben is. A délutáni Min- 
cha-istentisztelet után a hitközség 
tisztviselői lakásán keresték fel az 
ünnepelt főrabbit .akiknek nevében 
Löffler Miklós titkár megható be
szédben fejezte ki őszinte szerete- 
tüket és ragaszkodásukat.

Amerikai reform-rabbik a ha- 
gyományhűségért. Az amerikai re
form-rabbik konferenciáján Félix 
A. Levy chicagói rabbi megnyitó
beszédében kijelentette, hogy a re
form-zsidóságnak nem sikerült gyö
keret ereszteni a zsidó tömegekben. 
Ezért elérkezett ideje a tradíciókhoz 
való visszatérésnek. „A reformok 
ideje elmúlt” — mondotta a rabbi 
— a reformok híveinek csak azt a 
tanácsot adhatom, hogy a konzerva
tív és orthodox zsidósággal karöltve 
szálljon szembe a zsidóság szekula
rizációjának veszedelmével.

— A Pesti Izr. Nőegylet vasár
nap, június 6-án délelőtt 11 órakor 
leányárva házának dísztermében
(XIV., Hungária középkorút 149.) 
tartja 71. évi rendes közgyűlését, 
amelyre az egyesület tagjait és pár
tolóit ezúton is meghívja.

Négy diszdoktor a newyorki hé
ber egyetemen.A new-yorki Heberew 
Unión College díszdoktorává ne
vezte ki Prof. Adolf Büchlert, a 
londoni Jewish College vezetőjét. 
Ugyanekkor a díszdoktori címmel 
tüntette ki Sehalom Aseh-t, Denby 
tanárt és II. 1’. Mendes rabbit.

— Tagfelvétel a Pesti Clievra 
Kadisánál. Üt évi szünetelés után 
ismét tagavató ünnepet tartott a 
Pesti Chevra Kadisa. Krámer 
Miksa elnök és dr. Dési Géza alel- 
nök beszéde után dr. Endrei S. Hen
rik, a Chevra igazgatója fogadta a 
felvételre jelentkezőket, akik sorá
ban közéletünk sok kiválósága já
rult avató kézfogásra a Chevra el
nöke elé. Tagja lett többek között a 
Chevrának Zsolt Béla,, a kiváló 
publicista, Bálint Lajos, a neves 
dramaturg, Halász Ernő, a Magyar 
Hírlap népszerű munkatársa, dr. 
Jelűnek Ede, a járásbíróság alel- 
nöke, dr. Gellért Ottó Ötáblabíró, dr. 
Biró Benedek ny. számvevőszéki ta
nácselnök és Gőzön Gyula, a Nem
zeti Színház prominens tagja.

— Dr. Edelstein Bertalan emlé
kezete. Kegyeletes ünnepség kere
tében emlékezett meg Buda zsidó
sága megdicsőült lelkipásztora, dr. 
Edelstein Bertalan halálának har
madik évfordulójáról. Május 29-én, 
szombaton este a Zsigmond utcai 
templomban Bilitzer Ernő kantor 
és a kórus éneke után dr. Vidor 
Pál főrabbi emlékezett meg nagy 
tanítómesteréről és elődjéről, aki 
mint Élijáhu próféta van jelen 
azokban a zsidó közösségekben, ame
lyekben róla beszélnek, ahol emlé
két ápolják. Másnap, vasárnap dél
előtt a farkasréti temetőben jelent 
meg dr. Eddelstein Bertalan sírjá
nál a Budai Hitközség elöljárósága 
és híveinek nagy tömege, ahol St
rófa Sándor főkántor Él mólé racha- 
mim-ja után dr. Kiss Arnold vezető 
főrabbi mondott kaddist.

— Megjelent a Magyar Izrael új 
száma. Az Országos Rabbiegyesület 
közgyűlésének új száma gazdag és 
változatos tartalommal jelent meg. 
A közlöny érdekes közleményeit dr. 
Hevesi Simon, dr. Goldberger Izi
dor, dr. Wallenstein Zoltán, dr. Kiss 
Arnold, dr. Silberfeld Jakab, dr. 
Groszmann Zsigmond, dr. Kálmán 
Ödön, Feigl L. H., dr. Wolf József, 
dr. Schulcz Fülöp, dr. Grün Albert, 
dr. Vidor Pál, dr. Hevesi Ferenc és 
dr. Farkas József írták.

Templomi aranyhimzések 
frigy szekrény-függöny

töraköppeny 
művészies kivitelben készülnek. 
Steiner Árzninné

Budapest. Király-utca 8.
Kívánatra anyagminták Is árajánlatok díjtalanul.

— Doktorráavatás. Seheiber Sán
dort, a rabbiszeminárium tehetsé
ges növendékét, akinek már több 
nagy tudásra valló művét olvashat
tuk nyomtatásban a napokban avat
ták doktorrá. Dr. Seheiber Sándor 
a Vili. kér. körzet köztiszteletnek 
örvendő és tudós rabbijának dr. 
Seheiber Lajosnak fia.

— A községkerületi elnökök 
ülése. A községkerületi elnökök ta
nácsa május 20-án Stern Samu, az 
Országos Iroda elnökének elnöklete 
alatt ülést tartott, mely alkalommal 
Stern Samut ismét az Országos 
Iroda elnökévé, Szántó Jenőt pe
dig alelnökké választották. A két 
megválasztott az ismét rájuk ruhá
zott tisztséget meglepetésszerűen el
fogadta.

— A pécsi izr. hitközség válasz
tása. Május 30-án tartotta nagy ér
deklődés mellett a pécsi izr. hitköz
ség alakuló ülését, amelyen egy
hangú lelkesedéssel immár negyed
szer választotta elnökévé dr.Deutsch 
Zsigmondot. Alelnök lett ugyancsak 
egyhangúlag dr. Wallerstein Bódog 
főorvos. Megválasztottak még 12 
tagú elöljáróságot. Az új vezetősé
get Benkő József választási elnök, 
majd dr. Wallenstein Zoltán főrabbi 
üdvözölte meleg szavakkal. Dr. 
Wolff Mór a közgyűlés osztatlan el
ismerését és köszönetét fejezte ki 
Benkő Józsefnek, a választások 
nagyszerű levezetéséért. A közgyű
lés 12 iskolaszéki tagot választott.

•
Házasság. Ifj. Balázs Dezső dr. az 

ismert jogi író Magda leánya. 
Blockner Izidornak, a patinás Block- 
Hirdető Iroda jótékonyságáról is
mert alapítójának, Blockner Izidor
nak unokája, május 28-án a Do
hány-utcai templomban házasságot 
kötött Dinner Lászlóval, Dinner A. 
Emil, a pesti hitközség elöljáró
helyettesének fiával. Az esketési 
szertartást nagy és előkelő közön
ség jelenlétében Fischer Gyula fő
rabbi végezte.

Rosenbaum Miklós tállyai főrabbi 
június 1-én vezette oltár elé Katz 
Franciskát, néhai Katz j^ron nyit- 
rai főrabbi leányát.

Diamant Ármin az Alberti-irsai 
chevra kadisa köztiszteletben álló 
elnökének és nejének leányát Erzsé
betet május 23-án vezette oltárhoz, 
az Alberti-irsai templomban Dia
maiit József (Vecsés) az Ulrich B. 
J. cég tisztviselője.
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IiO Bagola _ 
egv néger zsidó förféneíe

Krisztus után 70-ben lerombolják 
Herodes templomát és a zsidókat 
kiűzik Palesztinából. Egyrészük 
Észak-Afrika partjaira menekül, 
azután az évszázadok folyamán a 
Szahara felé szivárog, elkerül Tim- 
buktuba és a Niger folyótól délre 
fekvő dzsungelekbe. Elkeverednek a 
négerekkel, bőrük sötét, meztelenül 
járnak, semmiben sem különböznek 
a töbti óserdőlakó négertől. Vadak, 
babonásak, de zsidó jellegüket azért 
megtartják. Ragaszkodnak Mózes 
törvényeihez, a régi zsidó hagyomá
nyokhoz. megülik a nagy ünnepe
ket, rabbijaik vannak, akiknek 
egyházi uralmát elismerik, gyer
mekeiket körülmetéltetik.

Ezeknek az Ondo-erdő rengete
gének mélyén élő zsidó törzseknek 
egyikéhez tartozik Bata Kindai 
Ámgoza Ibn Lo Bagola, aki a sors 
különös szeszélyéből elkerül előbb 
Angliába, majd Amerikába. Élmé
nyeit, életének furcsa folyását a 
civilizálódott vadember könyvben 
írja le, mely páratlan a maga ne
mében. Nemcsak azt tárja elénk a 
könyv, hogyan látja a civilizálat
lan, majd a civilizációtól érintett 
vadember a fehér civilizációt, ha
nem sok fontos és érdekes doku
mentummal szolgál az önéletrajz 
az afrikai néger zsidóknak életéről 
szokásairól.

Az Ondo-erdő mélyén fekszik 
Lo Bagola faluja, Nodaghusah. A 
lakosság egy része fetisimádó po
gány’, egy része zsidó. Életmódban a 
zsidók, akiket a nép Emo-Yo-Qua- 
im-nak, az idegen népnek nevez, 
mindenben teljesen azonosak a ve
lük élő pogányokkal. Vadak, babo
násak, hisznek a varázslókban, 
többnejüek. Magukat B’uai Efraim- 
nak, Efraim gyermekeinek nevezik. 
Tórájuk arameus nyelvű, nem írott, 
hanem forró vassal pergamentbe 
égetett. Ugyanaz az eredeti tórate
kercs, melyet 18 évszázaddal ezelőtt 
kivándorlásukkor magukkal hoztak. 
A nép nemcsak Nodahusahban él, 
hanem összesen húsz faluban. Mint
egy kétezer lelket számlálnak. Hét 
különböző családból származnak és 
hét rabbijuk van. A rabbik öröklik 
tisztségeiket. Ök felelősek a nép 
vallásos, erkölcsi neveléséért. A nép 
igen vallásos, betű szerint ra
gaszkodik a törvényekhez. A Tal- 
mudot nem ismerik, sem a bibliá
nak a tórán kívül eső részét. Ünne
peik a Peszach, a Sevuosz. a Ros- 
Hassonoh, a Jom-Kippur és a 
Szukkosz. Étrendi törvényekre nincs 
szükségük, mert a hús és tej élve
zete ismeretlen előttük. Ilust csak 
a húsvéti áldozatok idején fogyasz
tanak, de csak a hét rabbi és csa
ládjaik, a nép soha.

Templomuk a Szentek Szentje, 
melyben a Tórát őrzik. Éven- 
kint csak egyszer nyitják ki, Jom- 
Kippur napján, de a rabbik szom
baton is beléphetnek. Bent hango
san imádkoznak és a nép a temp
lomon kívül mondja utánuk az 
imákat.

Sokáig nincs további érintkezése 
zsidókkal mindaddig, amíg ki nem 
tör a világháború. Ekkor Ameriká
ban van, ahol belép a cionista szer
vezetbe, melynek segítségével, mint 
verbuváló, a hadsereghez kerül. A 
Palesztinába induló angol hadse
regben toboroz zsidókat. Később ő 
maga is katona lesz. A katonaság
nál sok keserűségen megy át, mert 
még a zsidókban is megvan a min
den amerikait jellemző előítélet a 
négerekkel szemben és Lo Bagolát 
nem akarják zsidónak elismerni, 
mert szégyelik, hogy néger. A há
ború végén ő is leszerel és vissza
tér Amerikába, ahol jelenleg is él 
és ahol előadásokból tartja fenn 
magát. Előadásainak anyagából 
írta meg önéletrajzát, mely most 
jelent meg magyar nyelven is Pász
tor Árpád nagyszerű, társszerzői 
jelentőségű fordításában, az Est- 

________ —___________ lapok kiadásában. h. s. 
OOOOOOOCOŐOOOCXXXXXXXXXSODOOOCOCCOlXXJÖOOOOOOOaOOOCXXXXX:

A tórát éjjel-nappal egy rabbi 
őrzi, hogy megóvja a profanizálas- 
tól és másvallású idegenektől, vagy 
a törzs máshitű tagjaitól, de azért 
is, nehogy valamelyik zsidó vallá
sos! rajongásában Ikezével érintse 
vagy megcsókolja.

Ebből a környezetből kerül Lo 
Bagola kisgyerek korában Euró
pába. Itt, Glasgowban nagy megle
petéssel jön rá, hogy vannak fehér 
zsidók is. Elkerül egy zsinagógába 
és örömmel hallja az ismerős héber 
szavakat. Maga is elkezdi mondani 
az ima szavait, mire az ottlevők fel
figyelnek rá és olyan izgatottan 
kezdik kérdezgetni, hogy a néger 
fiúcska megijed és elmenekül.

Zsidó történeti Képek
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RÉTI SÁNDOR

Lapok a 
strassburgi krónikából

IX.
i írtak, mikor a világon a
Halainak olyan aratása volt, mint 
soha annak előtte. Végigvonult 
egesz Európán, a tengeren innen és 
túl. A pogányságban nagyobb volt a 
halaiozíi-,, mint a kereszténységben. 
Volt ország, amelyik teljesen ki
halt, megszűnt létezni. Partra ve
tett a tenger sok hajót, teli drága
ságokkal, de utasai halottak voltak. 
Marsiliában meghalt a püspök, a 
papok, a szerzetesek, a lakosság 
fele. Más birodalmakban és váro
sokban az emberek borzalmasan 
megritkultak. Az avignoni pápa 
egy kamrácskába zárkózott, senkit 
sem engedett magához és tüzet 
gyújtott, hogy a pestis csiráit ki
irtsa.

Honnan ez a nagy istenítélet? — 
senki sem tudta. Orvosok, nagy böl
csek Isten akaratának tekintették. 
Amint az egyik helyen felütötte 
tanyáját, másutt is jelentkezett. 
Nemely helyen egy évig pusztított 
a dögvesz. 1349 nyarán Strass- 
burgba jött_ a pusztító vész, mely
nek több mint 15,000 ember esett ál
dozatul.

A pestisért természetesen újra a 
zsidókat kezdték szidalmazni, hogy 
ők a nagy pusztító halálvész okai, 
megmérgezték a kutakat. Ezért a 
legtöbb zsidót, különösen Németor
szágban, megégették, csak Avig- 
nonban találtak védelmet a pápa 
védőszárnyai alatt. Majd Bernben, 
Zoffnigenben kínpadon gyötörték a 
zsidókat, akik ily borzalmak köze
pette inkább mindent magukra vál
laltak, csakhogy a kínzó 
mcktől megszabaduljanak. _____
szetesen ők is máglyára kerültek. 
Majd írtak Strassburgba, Baselbe, 

gyötrel- 
Ternié-

Freiburgba, hogy ők is égessék el 
zsidóikat. Ezekben a városokban a 
tanács nem tulajdonított komoly 
alapot a zsidók elleni rágalomnak. 
Baselban azonban megtörtént, hogy 
a csőcselék, mely a műveltség igen

alaesony fokán állott, a városháza 
elé vonult és követelte a városi ta
nácstól a zsidók elégetését és azt. 
hogy 200 évig ne telepedhessenek 
ott le. A szomszédos országokban 
börtönbe vetették a zsidókat. Majd 
Beneventben jöttek össze, hol a 
strassburgi püspök, Elzász urai és 
követei is megjelentek. Itt a strass- 
burgiakat megkérdezték, mi a szán
dékuk a- zsidókkal. A strassburgiak 
nem tudtak semmit a zsidók rová
sára. Erre kigúnyolták őket s a bi
rodalom urai megállapodtak a zsi
dók megsemmisítésében, hogy a pa
rasztok fogják össze, szúrják agyon 
vagy fojtsák meg őket.

Strassburg város tanácsa kí
mélni akarta a zsidókat. Erre lá
zadás tört ki a tanács ellen, ame
lyet letettek és az új tanács szíve
sen tett eleget a felkelők akaratá
nak. A történtek utáni hét péntek
jén összefogták a zsidókat és 
nap máglyán égették el őket, 
százezerre tehető az elégettek 
ma. Akik megkeresztelkedtek, 
ben maradtak. Sok gyereket 
leik kérésére, kik megkeresztelked
tek, kiemeltek a máglyákról. Adós
ságaikat kifizettették velük, a zsi
dók vagyonát, pénzét lefoglalták 
és a kézművesek közül nagyon so
kan nem fogadták el a rájuk eső 
részt, hanem az egyháznak adomá
nyozták gyóntató papjaik taná

más- 
Két- 
szá- 
élet- 
szü-

csára.
Ez volt a strassburgi autodafé 

története. Ugyanez évben a Rajna- 
menti városokban is megismétlőd
tek ez események. A városokban 
hol ítéletek alapján, hol ítéletek 
nélkül vitték a zsidókat máglyára. 
Strassburgban arra a megállapo
dásra jutottak, hogy 100 évig nem 
szabad zsidót a városba, beengedni. 
Végeredményben is 20 év után új
ból megengedték a zsidók letelepe
dését Strassburgban.

Újonnan íratott

n agy Tóra
eladó.

Cím : a kiadóhivatalban.
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Egy lélek
Irt*: Dr. LINKSZ IZSÁK

A zsoltárköltő hirdeti: „Nagyon 
feltűnő nekem minden parancsolat, 
lelkem azért őrzi meg azokat”. E 
vers értelme a következő: Ha a 
bibliával foglalkozunk, első pilla
natra csodálkozunk, hogy milyen ta
nokat hirdet. Ha azonban alaposan 
tanulmányozzuk a parancsolatot, 
belátjuk, hogy burkoltan nagy igaz
ságokra hívja fel figyelmünket.

Ez áll Mózes V. könyvének 21. 
fejezetére is. Ott ezt olvassuk: Ha 
találunk megöltet a földön és nem 
tudják, ki ütötte agyon, menjen a 
színhelyre a jeruzsálemi szynhed- 
rion öt tagja és — még ha szabad 
szemmel is látható —mérjenek a vá
rosokig, amelyek a halott körül 
vannak. A legközelebbi város vé
nei, azaz elöljárói vegyenek egy 
marhaüszőt és szegjék nyakát oly 
völgyben, amelynek talaja meg 
nem munkálható. Ezen ceremóniá
nál legyenek jelen a papok is, az 
elöljárók mossák meg kezeiket és 
az ott egybesereglettek jelenlétében 
vallják: Kezeink nem ontották ezen 
vért, szemeink nem is látták.

Hát lehetséges-e az, hogy őket e 
gyilkossággal gyanúsítsák, hogy 
ők a nép előtt mosakodjanak’ E 
kérdésre Bölcseink azt felelik, hogy 
a város elöljáróinak szent köteles
sége, ha idegent látnak a városban, 
kenyeret adjanak neki, hogy meg
őrizze testi erejét és kötelességük 
őt elkísérni, mert minden utazás 
veszélyes. Lehetséges, ha ezt nem 
tették s hogy ő nem tudott véde
kezni, midőn egy gonosz ember 
megtámadta, — sőt lehetséges, hogy 
éhségében ő támadott meg valakit 
és azt megölte. Hogy ők még így 
közvetve sem okozták a balesetet, 
azért azt kellett hangoztatniok. 
Mert egy ember kiontott vére te
temre hívja az egész nemzetet. „Te 
pedig irtsd ki az ártatlan vérbűnt 
közepedből, midőn azt teszed, ami 
helyes az Örökkévaló szemeiben.” 
Ez a nemzet kötelessége.

A szentírás e törvénye ezen elő- 
irásaival szemlélteti a gyilkos szo
morú jövőjét, mert ugyanazon sors 
vár rá, mint az üszőre, melynek 
nyakát szegték, mely tehát még 
nem felelt meg rendeltetésének, 
„mely még nem vont igát”. A tör
vény tehát azt tanítja: Ha egy 
embertársunk áldozatúl esik és nem 
felelt meg rendeltetésének. — ezért 
mennyei Atyánk a kormányt, a vá
ros elöljáróit és a papokat is fele
lősségre fogja vonni....

De vannak élő halottak is. Ilye
nek azon zsidók, akik elhanyagol
ják vallásos kötelességeiket, még 
ha nem is fordítottak hivatalosan 
hátat a zsidóságnak. Mert a kitér
tek előbb sem voltak jobb zsidók, 
mint amilyenek kitérésük után 
A kitérés csak megpecsételte előbbi 
életmódjukat, hamis nézeteiket. Le
gyünk csak őszinték. Ifjúságunk 
nagy része nem erkölcsös. Ezért 
nem kötnek házasságot. A házas
ságban, sajnos, a statisztika szerint 
a zsidók vezetnek az „egyké”-ben. 
Minthogy a vallástalan ember nem

egy világ
, kőszegi főrabbi 

bízik a Mindenható segítségében, 
ha baj éri, öngyilkosságot követ el. 
Tízezer katolikusra hét. ezzel szem
ben tízezer zsidóra kilenc öngyilkos 
esik”. A zsidó népiskolák néptele- 
nek. A legutóbbi tíz évben 28.788 fő
vel fogyott a magyar zsidóság. És 
mi még mindig azt hisszük, hogy 
csak a nyilvános hitehagyás a zsi
dóság átka, hogy „jó zsidó”, aki 
hitközségi adót fizet és templomba 
siet mazkirhoz. Öt még befolyásol
ják a vallásos szülői ház hagyomá
nyai, de más szellemben nevelt 
gyermekeit már e kötelék nem 
vonzza. Jesája próféta szavaival 
kell e kor zsidóságához fordulni: 
„Ti süketek, halljátok, ti vakok, 
idetekintsetek és lássatok! De ki
csoda vak, ha nem a szolgám, s ki 
más a süket, mint a követem, akit 
küldök” — (a zsidóság, mely szol
gálatomban álljon és hivatásának 
éljen.) Ősatyáinknak azt hirdette 
az emberiség Atyja: „A föld ösz- 
szes családjai megáldatnak általad 
és magzatod által.” Mi járjunk te
hát a népeknek a jó példával elől. 
Akinek még zsidó szíve van, annak 
el kell pirulnia, ha nap-nap után 
olvassa az újságban, hogy hitroko
naink defraudálnak, csalnak s ön
gyilkosok. Ezek is — mert még nem 
tértek ki — jó zsidók??

Az idézett szentírási törvény 
ébressze az Irodák vezetőit, a hit
községek elöljáróit és a papokat 
azon tudatra, hogy az élő halotta
kért is ők felelősek. Mert nemcsak 
kenyér kell a megélhetésre, hanem 
jámborság, bizalom, hűség és ko
molyság. Azért fogjon kezet a ház 
az iskolával. Legyenek lelkiismere
tes lelki pásztoraink és tanítóink. 
Legyenek belátással bíró atyák és 
anyák. Legyenek a zsidó tudomány 
szeretetétől áthatott elöljáróink. 
Fordítsanak az Irodák nagyobb fi
gyelmet a zsidó szellem ápolására. 
Szeressük egymást igazán. A jám
borok egy városban fontolják meg, 
hogy ők is felelősek azért, ha 
ugyanazon városban akárcsak egy 
is kitér, csal, lop. Egy lelkes ember 
is tehet sokat. B. e. Sámson Ráfael 
Hirsch tanítja: „Noch ist keine 
Wahrkeit durch die Macht dér 
Gegner, immer nur durch die 
Schwiiche ihrer Freunde verloren 
gegangen”. (Ges. Schr. V. 290). Sze
retném, ha e szózatomat minden 
felekezeti újság tovább adná olva
sóinak, „mert aki egy lelket ment 
meg, az egy világot mentett meg.”

Roosevelt Amerika zsidó hadvi
seltjeihez. Amerika zsidó hadviselt
jeinek szövetsége emlékistentiszte
letet rendezett a háború hősi halot
tal emlékezetére, melyet 4000 zsidó 
hadviselt díszszemléje előzött meg. 
Az emlékünnep alkalmával Frank
lin D. Roosevelt üzenetet intézett a 
szövetséghez, melyben meleg szavak
kal emelte ki „a zsidók büszke telje
sítményeit a haza érdekében.”

— A Kispesti Izr. Jótékony Nő
egylet évi jelentése. A felekezeti 
megértés és együttműködés szép 
példáját adja a Kispesti Izr. Nő
egylet évi jelentése, mely kiemeli 
azt a megértő és szíves támogatást, 
amelyben a Nőegylet Kispest vá
rosa, illetve polgármestere dr. Mol
nár József s a népjóléti ügyosztály 
vezetője dr. Bezeréti József részéről 
részesül. Dr. Molnár József polgár
mester évek óta figyelemmel és el
ismeréssel kiséri a Nőegylet kari
tatív működését és a Nőegylet ri
tuális népkonyháját a város jelen
tős havi hozzájárulással segíti. Eb
ben a szellemben mozdítja elő a Nő
egylet munkáját dr. Bezeréti József 
ügyosztályvezető is, aki támogatja 
és könnyíti a kispesti szegényügy 
és nyomorenyhítés nehéz munkáját. 
A nőegylet egyébként április havá
ban tartotta tisztújító közgyűlését, 
amelyen elnökké özv. Haász Miksá- 
nét, alelnökökké Fisehof Henriknét 
és Herceg Sománét, titkárrá dr. 
Földényi Ferencet, pénztárossá Ko
vács Józsefnét, ellenőrökké Frisch 
Mórnét, Ungár Sándornét, Gergely 
Nándornét, jegyzővé dr. Ártándi 
Józsefet választották. A közgyűlés 
nagy lelkesedéssel tette magáévá 
özv. Haász Miksáné elnökasszony 
indítványát, hogy a Nőegylet a 
nyári iskolai szünet alatt a szegény
sorsú leánynövendékek részére fog
lalkoztatót állítson fel.

— A Minősz május 31-én, disz- 
elnökasszonya Stern Samuné em
lékére gyászünnepélyt rendezett, 
melynek megnyitóbeszédét dr. Ba- 
racs Marcellné, a Minosz. elnök
asszonya, az emlékbeszédet pedig 
Vészi Józsefné, a Pesti Izr. Nőegy
let elnökasszonya mondotta. Beregi 
Oszkár szavalt. Este 7 órakor a 
pesti izr. hitközség elöljárósága 
gyászistentiszteletet tartott Stern

— Frontharcos zászlóavatás Bat- 
tonyán. Battonya arról ismert, hogy 
7 bevett felekezethez tartozik lakos
sága, 7 templom és 7 pap hirdeti 
Isten egységét és szolgálja a fele
kezeti békét. Ennek bizonysága a 
frontharcos zászlóavatás is. Pün
kösd hétfőjén a mazkir ima után a 
zsidó templomban áldatta meg a 
zászlót a csoport becsületes törek
vésű elnöksége. A szószékről Durch- 
schlag főrabbi mélyen átérzett be
széddel áldotta meg ezt a dicsőséges 
jelvényt. Emlékezetes marad e 
templomi iinepség mindenki előtt s 
példátadó arra, miként kell szol
gálni felekezetközi békés munkával 
a magyar újjászületést.
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Vagy ötven év előtt, szigorlóor
vos koromban gróf Cziráky Antal 
belső titkos tanácsos, a Magyar Ál
talános Hitelbank későbbi elnöke, 
a lovasberényi majorátus tulajdo
nosa, ez a fel világosodott, finom
lelkű főúr Házy Alajos nyugalma
zott plébánost és csekélységemet 
kérte fel arra, hogy rendezzük a 
grófi levéltárt. Hiába védekeztem 
ellene azzal, hogy az ilyen munka 
szakértő történetkutatóra tartozik, 
nem engedett és vállalnom kellett a 
megtisztelő megbízatást. De nem 
bántam meg a fáradságos munkál. 
Száz és százszámra találtam a levél
tárban értékesnél értékesebb okmá
nyokat, de azok közül csak párat, a 
zsidóságra vonatkozót, említek fel. 
Még most is fájlalom, hogy azok kő 
zül csak néhányat másoltam le.

Mióta laknak zsidók lovasberény 
ben, ez pontosan meg nem állapít
ható. Mint Neumann Sándor érté
kes munkájában kimutatja, a zsi
dók itt tartózkodásának legelső 
nyomai a török hódoltság idejére 
vezetnek, midőn a község a budai 
hasa birtoka volt. A törökök kiűze
tése után Heister Sigebert osztrák 
tábornok birtokába került Lovasbe
rény s ő a községet később Fleiscli- 
mann Anselm császári hadi tanács- 
csosnak adta el. Ekkor már, az 
1700-as évek idején rendezett hitköz
ség volt Lovasberényben, mert ő, a 
kereskedelem előmozdítása céljából 
nagyban elősegítette a zsidók lak
hatását és tömeges letelepedését az
zal,, hogy két nagy bérházat — me
lyet a nép „zsidó fabrikállak” ne
vezett el —- építtetett számukra. 
Ezenkívül helyet adott az 1720-ban 
épült hatalmas mórstílű templom 
számára, mely még jelenleg is 
fennáll, de a hitközség annyira el
néptelenedett, hogy még ünnepek 
alkalmával is alig akad annyi hivő, 
hogy az egyházi szertartásokat meg 
lehessen tartani. Magyarországon 
ezen időben — mint Neumann írja, 
— a zsidók helyzete a legkedvezőbb 
a főúri birtokokon volt. Számos 
zsidó község élvezte ez időben a fő
urak védelmét, mint Tata. Komá
rom. Szentgrót, Sopron stb. Általá
nos tünet különben felekezetűnk 
szomorú történetében, hogy — mint 
ma is - az irigység és gyűlölet inkább 
a zsidóság egyetemét illette, míg el
lenben egyesek, sőt hitközségek a 
legsötétebb időkben i s befolyásra 
tettek szert. És legtöbbször azon
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keresztény vezető férfiak, főurak, 
kik egyébként zsidógyűlöletükről 
voltak nevezetesek, a saját terüle
tükön lakó zsidókkal jól bántak, 
akárcsak most. Lovasberény népe a 
zsidósággal mindenkor a legjobb 
egyetértésben élt, bármily zavaros 
és gyűlölködő idők következtek. Eb
ben nagy érdemük volt a gróf Czi- 
rákyaknak, akik 1730 óta bírják a 
lovasberényi majorátust. A letele
pülő zsidók a földesúri birtokokon, 
így Lovasberényben sem végeztek 
dologi kötelezettségeket és úrbéri és 
türelmi adójukat a birtoktulajdo
nosnak pénzben rótták le. így a lo
vasberényi hitközség a földesúrnak 
évi 872 forintot fizetett türelmi adó
ként és a zsinagóga és temető he
lyének átengedéséért évi 43 forintot. 
Fleischmann báró 1780-ban gróf 
Cziráky Józsefnek adta el a lovas
berényi birtokot 45 ezer forintért s 
ez óta, tehát kétszáz év óta laknak 
a Cziráky grófok Lovasberényben. 
A család minden tagja ezen hosszú 
idő óta mindenkor megértést és 
nagy jóindulatot mutatott a zsidó
ság iránt és sohasem tűrték, hogy a 
községben a zsidógyülölet lábra 
kapjon. Cziráky József gróf 28 há
zat építtetett a zsidók részére s 
mindenkép kezükre járt, hogy 
mindjobban virágzó kereskedelmet 
űzhessenek. Jóindulatának jellem- 
zésekép felemlítem, hogy a zsidó
sággal kötött szerződésében — két
száz év előtt! — a szabad vallás
gyakorlatot biztosítja a zsidóknak, 
megengedi az úgynevezett szombati 
zsinór felállíttatását, azaz azon ut
cákban. ahol a zsidók nagyobb szám
ban laknak, joguk volt péntek esté
től szombat estig azokat zsinórral 
elzárni, hogy kocsik és más vallá- 
súak őket áhítatukban ne zavarhas
sál Ünnepi alkalmakra megen
gedte, hogy a zsidók a templom és 
házaik feldíszítésére és sátrak ké
szítésére erdejéből tetszés szerint 
lombot szedhessenek díjtalanul. 
Templom, temető és rituális fürdő 
céljaira telket engedett át s ezekért 
a zsidók szóba sem jöhető, kis bért 
fizettek, végül liberális gondolkodá
sát bizonyítja, hogy idegen zsidók 
letelepedésére is adott engedélyt. Ál
landóan élénk és nagy jóakaratra 
valló figyelemmel kísérte a zsidó
ság fejlődését és azt mindenképen 
előmozdította, mindez most szinte 
lehetetlennek tűnik fel előttünk.

Cziráky József gróf halála után 

Cziráky György gróf vette át az 
uradalmat. Az ő kérelmére Márta 
Terézia királyné évi négy országos 
vásárra adott Lovasberénynek en
gedélyt s ezen körülmény a zsidó
ság megélhetését lényegesen meg
könnyítette.

Cziráky György grófnak 1775-ben 
bekövetkezett halála után öccse, 
Cziráky László gróf vette át az ura
dalmat, aki a zsidókkal kötött szer
ződésében külön hangsúlyozta, hogy 
a zsidóság háborítatlanul gyako
rolhatja vallását, kóser húst árusít
hatnak mészárszékeikben, kóser bort 
árusíthatnak és az elődei által nyúj
tott összes kedvezményeket biztosí
totta. Megengedte, hogy idegenből 
zsidók telepedhetnek le s ezek 
évente 2 forintot tartoznak fizetni. 
Újévkor köteles volt a község 25 
font kávét, 50 font cukrot, 2 font 
rizst, valamint Márton napkor 3 
ludat szállítani a földesúrnak.

Ekkor már virágzó volt a lovas
berényi hitközség, melynek tagjai 
között ott látjuk a báró Herczogok, 
budai Goldbergerek, Baumgartenek, 
Brachfeldek őseit, kiknek utódai ké
sőbb mind Pestre költöztek.

(Folytatjuk.)

Puskin és a
héber nyelv

Páris, 1937. május
Egy Párisban megjelenő orosz fo

lyóirat, a La Russie Illustrée egyik 
legutóbbi számát Puskin, a nagy 
orosz költő emlékének szenteli. Az 
egyik cikk Puskint, mint philoló- 
gust mutatja be, aki tizenhat nyol- 
vet beszélt, többek között a hé
bert is.

Ennek illusztrálásául az orosz fo
lyóirat két érdekes dokumentumot 
közöl, melyek azt bizonyítják, hogy 
Puskin legalább is foglalkozott a 
héber nyelvvel. A dokumentumok: 
két papírlap, melyek az Eugen 
Onyegin írójának kézírásával héber 
nyelvgyakorlatokat tartalmaznak. 
Az egyiken a héber betűsort látjuk, 
szembeállítva a görög és latin betű
sorral. Rendkívül érdekes, hogy a 
kiejtés, melyet Puskin latin vagy 
cirill betűkkel az egyes szavak 
melle feljegyzett, nem amint termé
szetes lett volna — az askenázi, ha
nem a szefárd beszédmódhoz alkal
mazkodik.

Érdekes volna ezek után megálla- 
pítani. milyen messze haladt a nagy 
költő a héber nyelv ismeretében és 
eljutott-e odáig, hogy eredetében 
érthessen meg egy bibliai szöveget.
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