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A hitközségi választójog 
esete — Gál Jenővel

A Pesti Izr. Hitközség legutóbbi 
szomorúan szenzációs közgyűlésé
nek legsajnálatosabb mozzanata 
volt a választójog kérdésében be
nyújtott indítvány elvetése. Dr. 
Friedmann Ignác tudvalévőén dr. 
Vázsonyi Jánossal, dr. Kiér Zol
tánnal. dr. Hamvai Sándorral és 
ifj. dr. Miklós Gyulával indít
ványt nyújtott be a közgyűléshez, 
a hitközségi életben a nőkre is 
kiterjedő titkos és arányos vá
lasztási rendszer megvalósítása 
iránt. Az indítvány mellett lelke
sen és igaz meggyőződéssel szólalt 
fel Vázsonyi János, aki hitet tett 
az apja szellemében vallott és ér
telmezett valódi demokrácia mel
lett. amely nem ismeri cl, hogy 
más demokráciának kell érvénye
sülnie a zsidóság falain belül és 
ismét másnak, ha a zsidók nem 
csupán „maguk között” vannak. 
Lelkesen és okosan védte az in
dítványt, persze annak előterjesz
tője, dr. Friedmann Ignác, vala
mint a cionisták részéről ifj. dr. 
Miklós Gyula is. Más nem szólalt 
fel mellette, pedig van ott abban 
a képviselőtestületben még né
hány úr, aki szereti magát a pro
fán politikában demokratává már
kázott nagyságként gerálni. Ellen
ben felszólalt az indítvány ellen: 
dr. Gál Jenő. Nem voltunk jelen, 
nem tudjuk, most is azzal kezdte-e 
amivel mindig, ha nagy zsidó 
nyomatékot akar szavainak adni, 
hogy: ivri onauchi. Mint egy vlr 
unius sententiae, mindig ezt vágja 
ki zsidó tromful. De akár mondta 
ezt, akár nem, hogy nagyon-na
gyon rossz szolgálatot tett nem
csak a maga politikai hírnevének, 
hanem a zsidóságnak is, — az két 
ségtelen. Nem hiszem, hogy az 
antiszemita agitáció nagyobb 

örömmel üdvözölhetett volna egy 
autentikus zsidó megnyilatkozást, 
mint a dr. Gál Jenő beszédét. 
Nem csodálnám, ha pl. nyilasék 
ebből azt a konzekvenciát vonnák 
le, hogy: „jó, hát legyen meg a 
magyar politikában minden 24 
éves önjogú polgárnak a titkosan 
és arányosan gyakorolható válasz
tójoga. Azonban tiltakozunk az 
ellen, hogy az a többszörösen 
1(1.000 zsidó, akinek Stern Samu és 
Gál Jenő nem hajlandók a hit
községi életben választójogot adni, 
mert nem tartják őket politikai
lag megbízhatóknak, hogy azok 
titkosan gyakorolható választójo
got kaphassanak a magyar köz
életben. Ha nekik nem megbízha
tók. mint zsidók, miért legyenek
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Mi less Patesxtínával ?
— Beszélgetés Dt?. Patai Józseffel —

Az egész világsajtó részletesen 
tárgyalja Palesztina felosztásának 
kérdését, amelynek tervezetét most 
tette közzé az Angol Kir. Bizottság. 
Különböző kommentárokat fűznek 
különböző lapok a kérdéshez. A 
Zsidó Élet szerkesztősége leghelye
sebbnek vélte, hogy felvilágosítá
sért dr- Patai Józsefhez forduljon, 
aki csak a napokban érkezett haza 
a Szentföldről, amelyet évről-évre 
szokott tavasszal meglátogatni, elő
adást tartva a jeruzsálemi héber 
egyetemen, különböző kulturegye- 
sületekben és legutóbb a jeruzsá
lemi rádióban.

Dr. Patai József a Palesztinái 
ügyeknek legalaposabb ismerője, 
szívesen fogadta munkatársunkat 
és kérdéseire a következőkben vá
laszolt:

— „Nagy jelentőségű történelmi 
pillanat ez, amikor két ezer év után 
újra felvetődött a zsidó állam visz- 
szaállításának realitása, ami annyi 

nekünk megbízhatók, mint ma
gyarok?”

Erre a politikai tettére büszke 
lehet az a férfiú, aki magát a 
Lipótvárosban, mindig a nagy 
Vázsonyi Vilmos politikai hely
tartójaként szerette feltűntetni. 
Reméljük, hogy ha van benne 
némi kegyelet Vázsonyi Vilmos 
iránt, ezt vagy efélét többé nem 
fog önmagáról hirdetni. Ezután 
már hiába ágál a demokrata fó
rumokon, hiába hajigái demok
rata-jelszavakat, hiába sírdogálja 
el demokrata-szíve keserveit és 
hiába arrogál magának demok
rata autenticitást: mindenki tudni 
fogja, hogy az igazi demokráciá
tól ez a Gál miben divergál.

Dr. Kala Pál

hosszú időn át csak rajongók álmo
dozásának látszott. Ilerzl Tivadar 
az első cionista kongresszus után 
azt írta bele naplójába: „Bázelben 
megalapítottam a zsidó államot. 
Ha ezt most hangosan mondanám 
kinevetnének, de 50 év múlva min
denki elölt világos lesz ez”. Az ál
lamhoz való akarat maga a legfon
tosabb.” Herzl Tivadar 50 éves ~ 
minust adott és ime alig 40 eve es 
a legjelentősebb világbirodalom, 
Nagybritánia a zsidó állam felállí
tásáról adott most már nem dekla
rációt, mint annakidején Balfour, 
alatt, hanem komoly tervezetet szu
verén zsidóállamról, határokkal a 
tenger felé, önálló hadsereggel, ön
állói gazdasági rendszerrel, a Nép
szövetségben való képviselettel, szó
rni mindazokkal a kritériumokkal, 
amelyek egy állam keretéhez szük
ségesek. Nem csoda, hogy ez a tény 
maga annyira lázas izgalomba 
hozta az egész világ zsidóságát,
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— ■ • elutazásom előtt fog-
lalk zt tti a probléma a Paleszti
na: arab és zsidó közvéleményt 
egyaránt. Egészen természetes, 
hogy a zsidóknak és az araboknak 
az az álláspontja, hogy semmit se 
lehet átengedni Palesztina terüle
téből. Azonban úgy az arabok, mint 
a zsidók között vannak, akik a 
kényszer hatása alatt reálisan bí
rálják a kérdést és keresik a meg
oldás lehetőségeit. A szélsőséges 
arabok ellen fordulnak a mérsékel
tebbek, akik a megegyezés hívei és 
szem előtt tartják, hogy ezáltal a 
Palesztinái arab állam is valósággá 
válik és kapcsolatot kapnak Transz- 
lordánia arabjaival. De épúgy nem 
egységes a vélemény a zsidóság kö
rében sem. Ismeretes, hogy Ussisz- 
kln és még többen a legélesebben 
kelitek ki a felosztás tervének elfo
gadása ellen, abból kiindulva, hogy 
amiről önként lemondanak, az el
veszett, viszont ha a zsidóság fenn
tartja további igényét egész Palesz
tinára, ezt akarattal meg is fogja 
valósítani- De vannak zsidó vezető 
férfiak is, akik úgy vélik, ez így 
„módus vivendi” lesz. A zsidó ál
lam megkapja, teljes önállóságát és 
ezen az alapon még inkább lesz 
majd lehetséges későbbi időpontban 
az arabokkal tárgyalni, ha a zsidó 
lakosság elért sűrűségénél fogva a 
határok kiigazítását fogja szüksé
gesnek látni. Addig viszont meg 
lesz a békés fejlődés lehetősége, a 
gazdasági fellendülésnek fokozása, 
hogy valóban minél nagyobb be-

'■ '•'■t lehessen elérni a zsidó 
■ határain belül.
A Palesztinából érkezett érte

sítés szerint 7-én Palesztinának 
minden varosában, falujában hang

szórót állítottak fel, amelyen ke
resztül a rádió közölte angolul, hé
berül és arabul a felosztásnak ter
vet. a kormányzó magyarázataival 
együtt, melyek szerint ez a békés 
fejlődés alapja lesz és az ország 
mindkét népének javát fogja szol
gálni. amiről csakhamar meg fog 
győződni az egész lakosság, a zsi
dóság és arabság egyaránt. A la
kosság általában nyugalommal fo
gadta a bejelentett tervet- A tár
gyalások megindultak és nincs 
egyéb hátra, mint megvárni a fej
leményeket. amelyek a Gondviselés 
kezében vannak.

— A zsidóságot nem kényeztette 
el az utolsó két évezred történelme 
és így nincsen ok kétségbeesésre. 
Achád Háárn. aki elég nagy hazafi 
volt, megelégedett pl. egy kultur- 
centrum létesítésének gondolatával 
s ez a kultureentrum mindenesetre 
független a terület nagyságától. Ez 
a kicsiny Palesztina is nagy hatás
sal lehet az egész szétszórt zsidó
ságra. Valamennyinek a kivándor
lására úgy se gondol senki. De 
gazdaságilag is nagy lehetőségek 
képzelhetők el kis területen is. 
Mindenesetre kikristályozódik ebből 
az iij fordulatból egy fejlődő zsidó 
állam alapja. A jövendő Isten ke
zében vau. Lehetséges, teljesedni 
fog ezúttal is a régi talmudi mon
dás „gám zu lötová”, talán ez is ja
vára válik Erec Jiszroélnak.

— Mindez persze csak utólagos 
vigasztalódás s a „jóoldalak kere
sése” arra az esetre, ha Anglia csak
ugyan keresztülviszi a felosztást, 
amihez még a Népszövetség s az 
Egyesült Államok hozzájárulása 
szükséges. De amíg nincs változha- 
tatlan döntés, a zsidóságnak el kell 
követnie mindent, hogy Angliát a 
mandátumban vállalt kötelezettsé
gének megalkuvás nélküli teljesíté
sére bírja. Ha már elszakították 
Transjordániát, mely szorosan Pa
lesztinához tartozik, legalább a 
Jordánon innen ne tépjék szét azt a 
területet, amelyet a mandátum ma
gába foglal és amelyet ötvenhét 
nemzet garanciájával a zsidóság
nak ígértek. Ha nem szorítják meg 
a bevándorlást, a zsidó lakosság az 
egész Jordánon inneni részen 
elérheti a többséget s ráérnek ak
kor a mandátumot szuverén zsidó 
állammá átalakítani.

- Mindenesetre azonban különös 
ha éppen azok kiabálnak, a leghan
gosabban a szűkreszabott határok 
ellen, akik túl soknak tartottak min 
den szót, amely Palesztina újjáépí

téséről elhangzott és szerették 
volna még az imakönyvekből is ki
törölni Cion nevét- Ezt a súlyos 
gondot viselni fogják azok, akik az 
építés feladatát nagy áldozatokkal 
magukra vették és nincs szükség 
álrészvét krokodil-könnyeire. Majd 
eligazodik ez a súlyos kérdés, ahogy 
a próféta megjövendölte: „íme ala
pítani fogok Cionban követ, pró
bakövet, drága sarokkövet és aki 
hisz, nem siet”. „És én hiszek” — 
fejezte be szavait Patai József.

Uj utak felé
Irta: FRIED IGNÁC

Paris Frigyes ny. kir. ügyész úr 
az „Újság” hasábjain az 1900. évi 
rutén akcióval kapcsolatban el
mondta az akkori terveit a zsidó
ság foglalkoztatását illetőleg és 
hogy e munkájában méltó part
nerei voltak a megboldogult Neu
mann Ármin és Kohner Adolf 
báró.

Engedje meg nékem, az öreg 
gazdának, az igen tisztelt Ügyész 
Úr, hogy a távol ismeretlenségé
ből nagyrabecsülésemnek adjak 
kifejezést és meleg szeretettel 
megköszönjem nemes, humánus 
gondolkodását.

Óh, vannak élő vezetőink között 
is sokan, akik a gondolatot — a 
zsidóságot az ősi foglalkozásához 
visszavezetni, — helyesnek talál
ják és kiknek ez „szívügye”. Ezt 
elég gyakran hangoztatják is, de 
a szív messze van a kéztől, az agy 
pedig nagy politikai akciókkal 
vau elfoglalva, amihez természe
tesen mi, apró halandók nem ér
tünk és nem értékelünk eléggé. 
Kihez fordul inuk támogatásért?

Áldott emlékű nagy halottaink: 
Neumann Ármin és Kohner Adolf 
báró bocsássátok meg, hogy nyu
galmatokban zavarlak. A Mikéfe 
évkönyvei megmutatják az utat, 
amelyet követtetek. Megmutatják 
azt a többévtizedes küzdelmet, 
meiyet nemes tervetek keresztül
vitelében a kishitííekkel vívtatok 
és akiknek intrikáikkal tényleg 
sikerült nemes munkátokat meg
akadályozni. Nagy és nemes ha
lottaink a hittestvéreinkkel szem
ben mindenkor érzett és gyako
rolt humánus emberszeretete tá
madjon fel újra és világosítsa fel 
vezetőink elméjét, hogy a zsidóság 
megmentésére a Ti utalókon.



ZSIDÓ ELET

A zárszámadás és mérleg titkai
Mi történik a templomi adományokkal? 
A személyzeti kiadások óriási összege 

Irta: HÁMOS GYULA

Lapunk legutóbbi számában cik
ket írtunk fenti főcímen arról a 
rendszerről, vagy rendszertelen
ségről (?) ahogyan a Pesti Izr. Hit
községnél a zárszámadást készítik. 
Kérdéseket tettünk fel s a közér
dek nevében felvilágosításokat kér
tünk, amelyekre azonban választ 
nem kaptunk- Cikkünk váratlanul 
nagy feltűnést keltett s élénken 
pertraktálták mindenütt ahol zsidó 
ügyek szóbakerülnek. A közönséget 
meglepte a cikk bátor hangja, mely 
tárgyilagosan és nyíltan sorolt fel 
tényeket s ez az őszinteség- szinte 
bomba módjára hatott a felekezeti 
közvéleményre. Nem az a célunk, 
hogy az annyira óhajtott egységet 
megbontsuk, mert sem a jelenlegi, 
sem semmiféle idő nem alkalmas, 
hogy a felekezeti életen belül egye
netlenséget és bizalmatlanságot szit 
sunk, azonban « legelemibb joga 
mindenkinek, aki illetékes, hogy 
közérdekből választ kapjon bizo
nyos homályos és rosszul vagy 
egyáltalán meg nem magyarázott 
tételekre. Nem lehet megelégedni 
azzal a többször hallott elnöki kije
lentéssel, hogy mindennemű erköl
csi és gazdasági, illetve pénzügyi 
gestioért vállalja a felelősséget s 
aki bizalmatlan s nem bízik benne 
és az elöljáróság intézkedéseiben, 
az mondjon le tisztségéről. Értse 
meg végre az elnök úr, hogy a hit
község vagyona közpénz, s a közös
ségből bárkinek, — különösen a 
közvéleményt képviselő sajtónak, — 
kötelessége is, joga is feltenni a 
kérdést, hogy mire fordíttatnak bi
zonyos összegek.

Nem vitás, hogy a zárszámadás-

1930 évben befolyt 87.384.80 P
1931 évben befolyt 75.180.40 P
1932 évben befolyt 64.242.85 P
1933 évben befolyt 64-454.70 P
1934 évben befolyt 68.130.90 P
1935 évben befolyt 64.839.66 P
1936 évben befolyt 77.925.50 P

Összesen: 502.15S.81 P

Ha az adományok összegéből 
502.158.81 pengőből levonjuk a bevé
telezett 147.268.18 pengőt, úgy azt 
látjuk, hogy 354.890.63 pengő vona
tott el a szabályszerű könyvelés 
alól, melyet feltétlenül könyvelési 

ból, illetve az indokolásból sok té
telnél elmarad a magyarázat, sőt 
hézagok is előfordulnak, joggal 
tesszük fel tehát a kérdést, hogy 
például az 1936. évi zárszámadás
ban miért nincs bevételezve a temp
lomi adományokból tényleg be
folyt 77.925.50 pengői Ebből az ösz- 
szegből hitközségi célokra 18.502.45 
pengő, más célokra 59.423-05 pengő 
fordíttatott. A templomi adomá
nyokból az említett 18.502.45 pengő, 
egyéb adományok címén befolyt 
4464.79 pengő, összesen tehát 
22.967.24 pengő, van a zárszámadás
ban csupán bevételezve. Miért 
nincs az 59.423.05 pengő szabálysze
rűen bevételezve? S miért van csak 
kis betűkkel széljegyzetként meg
jelölve ez a horribilis összeg? S 
mit jelent az, hogy más célokra 
fordíttatott? Ez a legkülönbözőbb 
feltevésekre és találgatásokra adhat 
alapot. Egy valláserkölcsi testület 
így nem számolhat el erkölcsi célú 
adományokról. Ilyen elszámolási 
műveletért a legkisebb magánválla
lat könyvelőjét elcsapná annak ve
zetője- Az ilyen számadási rendszer 
teszi lehetővé, hogy pl. egy konkrét 
esetben, az egyik körzetben épen az 
adományok elszámolása körül sú
lyos elbírálás alá eső sorozatos cse
lekmények fordultak elő. Mi nem 
gyanúsítunk senkit sem, mert meg 
vagyunk győződve, hogy a kiadott 
összegekről a belégek megvannak, 
azonban kétségbeejtő könyvelési 
hiba történik, amelynek nem volna 
szabad előfordulni Stern Samu el
nöksége alatt templomi és egyéb 
adományok címén:

117.268.18 P

bevételeztetett 22.180.72 P
bevételeztetett 22.375.56 P
bevételeztetett 18.548-23 P
bevételeztetett 20.723.37 P
bevételeztetett 18.808.54 P
bevételeztetett 21.668.52 P
bevételeztetett 22.967.24 P

szabálytalanságnak kell minősíte
nünk.

„A hitközség ügyeinek központi 
irányító igazgatási szerve az elnöki 
ügyosztály, amelynek működése az 
összes hitközségi ügyosztályokra 

kihat és amely tulajdonképen kez
deményezője, vonalvezetője, szerve
zője a hitközségi életben megnyil
vánuló mindennemű hivatalos tény
kedésnek. Minden egyes hitközségi 
ügyosztály működése szoros kap
csolatban áll az elnöki ügyosztály- 
lyal, de amellett az elnöki ügy
osztálynak széleskörű sajátlagos te
vékenységi köre van.

Az elnöki ügyosztály tevékeny
ségi körében az elmúlt esztendőben 
2382 ügydarabot intézett el, nem 
szólva a felek által személyesen 
előterjesztett, rövid úton elintézett 
kérelmekről.

Az elnöki ügyosztály ügykörébe 
tartozik a hitközségi jogügyek fon
tos teendőinek ellátása is, amit az 
ügyosztály keretében az ügyészség
intéz. Az ügyészség külön iktatójá
ban az elmúlt esztendőben 3820 
ügydarab szerepelt”.

Ezeket a sorokat olvassuk az 
elöljáróság jelentésében s erre az a 
megjegyzésünk, hogy az elnöki ügy 
osztályban tehát összesen 6202 ügy
darab intéztetett el, ami 300 munka
napra számítva napi 20 ügydarab
nak felel meg. Ha tekintetbe vesz- 
szük az elnöki ügyosztály személy
zeti kiadását 244.203 pengőt, akkor 
egy ügydarab elintézése 39.38 pen
gőbe kerül, ami úgy gondoljuk, hy- 
perluxus egy közpénzekből fenntar
tott erkölcsi testületnél.

Általában konstatálhatjuk, hogy 
a hitközség tevékenysége az admi
nisztrációban éli ki magát. Élénken 
illusztrálja ezt az, hogy a 414 mil
liós évi költségvetéssel dolgozó 
pesti hitközségben az 1936. évi 
tényleges személyzeti kiadások ösz- 
szege 1.640-331.— pengő. Túldimen- 
zionáltnak látjuk a hitközség admi
nisztrációját akkor, mikor éppen 
hivatalos helyen jelentik ki, hogy 
a zsidóság szegény. A több mint 
60.000 adóköteles hitközségi tag fe
linél többjét legfeljebb 10 pengővel 
lehet megadóztatni és mintegy 2800 
tag fizet 100 pengőnél magasabb 
kultuszadót, vagyis az adókötelesek 
4.7 százaléka.

Az elöljáróság elismeri, hogy az 
adófizetők pauperiálódnak, ennek 
dacára azt látjuk, hogy pl. 1934. év
ben az alkalmazottak száma 708 
volt, mely 1937-ben 726-ra emelke
dett. A hitközségi tisztviselők kö
zött ne csak 7—2 mandarin, s a 
többi kuli legyen, hanem a tisztvi
selői ' statuszrendezését fontosnak 
és sürgősnek tartjuk, mert a tiszt
viselői kar lelkiismeretes és becsü
letes munkájáért nemcsak elnöki el-
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ismerést, hanem gondoskodást is 
megérdemel. mert nem lehel cél egy 
nyomorgó, panaszkodó, kesergő 
tisztviselő társadalom kitenyész
tése.

Általában szeretnők. ha jövőben 
az egyes ügyosztályok tárgyalásá
□OOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOO

A foglalkozásokban való arányos eloszlás
problémája a zsidóságban

Irta: Dr. RÓZSA IGNÁCZ
(Második közlemény)

Figyeljünk meg egy ilyen „jött- 
rnent”. szegény zsidót, miként fog 
karrierje megalapozásához.

Mikor megjelenik a faluban nyolc 
gyermekével, ágrólszakadt, éhes. 
Még rajta vannak az út szenvedé
sei. esetleg az iitlegek nyomai. A 
jövőért való aggódás félénkké, alá
zatossá teszi. Gyermekei alig merik 
magukat megmutatni, mert a nép 
egyszerű gyermekei már első ébre
désükkor felejthetetlen leckét adtak 
nekik a felebaráti szeretetből.

Két zsidó család lakik a kicsiny 
faluban, a korcsmáros, meg a bol
tos. Érzi, hogy nem szívesen fogad
ják ezek sem, mert konkurrenciát 
hoz. A falusiak azt a két zsidót már 
megszokták, talán meg is szerették 
egy kissé. Attól is félnek, ezek a 
..törzsökös” zsidók, hogy a „zsidók 
elszaporodása” a régi gyűlölelet fel
színre hozza ő ellenük is. Igaz, a 
falusi bíró megengedte a letelepe
dést Sámuel zsidónak a falu végén, 
de az új zsidó nem hozott semmit 
és mégis élni akar .. ■

Félénken tér be a korcsmáros- 
hoz és alázatos zsidó köszönéssel 
apellál a testvéri szolidaritáshoz. A 
korcsmáros azt a tanácsot adja ne
ki, hogy menjen napszámba. A 
zsidó elindul, napszámot keresni, 
de a falusiak kinevetik. Kinek kell 
zsidó napszámos, aki még a sza
lonna kommenciót is megveti?

A korcsmáros kegyelemből ott 
tartja magánál pár napig, amíg 
hajlékot talál a nagy család. 
Itt. a „jött-ment” megismeri a fa
lusiakat, meghallgatja beszélgetésü
ket. kiismeri szükségleteiket, már- 
már kenyérért, tejért, tojásért, apró 
szolgálatokat el is végez nekik.

Megtudja, hogy Pista bácsinak 
lóra van szüksége a tavaszi szán
táshoz. Azt is hallotta, hogy János 
gazda meg el akarja adni a lovát. 
Xeki ugyan nincs lova, csak „két
lábú', de ezen addig nyargal ide-oda 
míg a lóvásár létre nem jön. Már 
az áldomásiváson „passzíve” részt 
is vesz, sőt a János bácsi egy tyú
kot. a Pista bácsi felesége három 
liter lisztet küldött a „zsidóék”-nak. 
Az. első szombat már örömtelten mú
lik el- így szerzi a zsidó az első élel
met pénz nélkül, tőke nélkül. De ér- 
demetleniil talán? Csalással? Ó, 
nem! Pista bácsi és János bácsi 
meg vannak elégedve a cserével. Sá 
nmei zsidónak meg van már a hal

nál az oda beosztott tisztviselők 
létszáma is fel volna tüntetve azzal, 
hogy mennyi benne a véglegesített 
illetve havidíjas, hetidíjas és óra
díjas tisztviselő. Az összesítésben 
pedig az egyes fizetési kategóriák 
volnának részleteze.mlők- 

vány reménye, hogy a. közvetítés 
alkalmai nem fognak hiányozni 
ezentúl sem ...

Amikor pénz is akad közvetítési 
díj gyanánt, meg van adva a lehe
tőség, hogy Sámuel rövidárút visz 
a piacra, a tanyákra és a szomszé
dos falukba. Pár óv múlva. Isten 
segítségével, megnyílik Sámuel zsi
dónak a boltja a falú szélén, amely 
már kielégíti a falusiak divatszük
ségleteit is...

Sámuel zsidó gyermekei nőnek. 
A két legidősebb a boltban segít 
már. A harmadikból városi keres
kedő lesz- Beadja inasnak a szom
széd városba. Ha felszabadul, ügyes 
segéd lesz; elveszi a cégtulajdonos 
lányát... Micsoda boldog remé
nyek. De mi lesz a kisebbekkel? Az 
idősebbek csak héber tudományok
ban jártasak, amit napról napra 
súlyosabban éreznek. Alikor a kis 
bolt már fellendül, arra gondol, 
hogy a városba költözik, mert ott 
iskolák vannak. A negyedik gyerek 
nagyon jóeszű, a falusi iskola rek
tora megdicsérte. Ennek már gim
názium kellene. így a negyedik a 
középiskolába kerül, az ötödik fel
sőipariskolát végez, a hatodik sza
bónőnek megy, a hetedik kalapdí
szítőnek és a legkisebb, akinek már 
sok a segítsége a felnőtt testvérek
ben is, ügyvédnek készül. íme, igy 
megoszlik az ősfoglalkozás. Alinden 
lett a Sámuel zsidó gyermekeiből, 
csak földmívelő nem- De lehet föld
mi velő unokája, ha földet tud sze
rezni. Az ügyvéd fia. Sámuel zsidó 
legkisebb unokája, már a gazdasági 
akadémiát végzi, az a terve, hogy 
abban a faluban birtokot bérel, 
amelyben őse az első lovat közvetí
tette. Alost már ő is bőrkabátban
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jár és agrárkérdésekről tárgyal a 
kaszinóban.

Lehet, hogy a fejlődés nem ily 
gyors, egy emberöltő alatt ritkán 
történik meg ez a metamorfózis, de 
általában igy megy. Most azt kér
dezzük, jól van-e ez így, vagy ká
ros, amelynek a köz javára gátat 
kellene vetni? Jogos-e az a zsidó
gyűlölet, amely azért támadt föl., 
mert Sámuel zsidó semmivel kezdte, 
és az unokája, vagy a dédunokája, 
már nagybérlő, vagy földbirtokos, 
vagy valami vezető szellemű pozí
cióban van?

Azt is megkérdezzük, leliet-e li
mitálni a foglalkozásokat vallások 
szerint? Van-e ennek valami gya
korlati értéke?

Világos, hogy nem a vallások 
szerint, hanem « termelés érdekeire 
való tekintettel és a fogyasztás leg
jobb kielégítése céljából lehetne 
csak ezt az elosztást irányítani. 
Azonban az uralkodó világszemlé
let az aránytalanságot csak a zsi
dónál ismeri föl.

Az orthodox zsidónál a vagyon
szerzés és az abban való élés jobban 
szembeötlik, mert kisebb a mimik- 
ri-je, nem simul a környezethez. 
Bárhol megjelenik „tápláléka” után, 
nyomában az ellenség, amely köny- 
nyen felismeri és feltűnő szakállá- 
nál és pajeszénél fogva könnyen 
meg is ragadhatja...

A modern zsidó életküzdelme és 
konkurrenciája sokkal erősebb ha
tású, de kevésbbé feltűnő, mert a 
mimikri-je nagyobb. A modern an
tiszemitizmus előtt azért válik az 
ilyen zsidó még gyűlöltebbé-

Más versenytársat is gyűlöl a 
nemzsidó, de a zsidót még jobban, 
mert úgy nevelték, hogy annak ver
senyeznie nem szabad, mert az egy 
inferiórus faj. Látja a szomszéd 
kereskedőt, az iparost, az orvost, az 
ügyvédet, a mérnököt, aki zsidó, és 
mégis ugyanarra törekszik mint ő, 
sőt néha nagyobb sikerrel, hogy
szabad a zsidónak vele versenyez
nie?, Gyermekkorában még kővel 
dobálta a hivatalnoktársának az 
apját, amikor végigházalta a falut. 
És ime, most itt ül vele ugyanazon 
irószobaban. Ha alantasa, még 
hagyján! De esetleg főnöke! Ali Íven 
igazságtalanság! Egyszerre lépte
tik őket elő? Ez reánézve mellőzés! 
A zsidót előbb? Ez vakmerő zsidó 
szolidaritás!

A kézimunkást is irigységgel 
tölti el, ha látja, hogy mások kön.v- 
nyebben élnek. Ez az irigység nem
csak a zsidó ellen, hanem mindenki 
ellen feltárnád. A baj csak az, hogy 
a született úrtól, a nemzsidótól, 
megszokta a né]> parancsolást, 
azonban felháborítja, ha az a zsidó 
parancsol neki, akinek — nevelése 
szerint — alazatos engedelmesség a 
kötelessége.

A nehéz és könnyű foglalkozások 
elosztása olyan probléma. amely 
nemcsak a zsidókat érinti, hanem 
általános társadalmi kérdés min
denütt a vil ág-on és (‘írnek megol
dása az Igazság uralmával esik 
egybe.

A Falusi bátyus zsidó legszebb 
alma, hogy fiából orvos lesz. E 
nagy cél érdekében mosolyogva tűr
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és szenved, mert tudja, hogy majd 
a fia megkapja azt a inegbecsülte- 
tést, amelyért ő egész életében hiá
ba epekedett.

Ezen álmodozásánál eszébe sem 
jut, hogy az ö fiával már a zsidók 
javára nagyobb százalék fog az 
értelmiségi középosztályhoz tar
tozni. Eszébe sem jut, hogy majd a 
fia a nem zsidó orvosnak verseny
társa lesz, s ezzel növeli a gyűlöie- 
tet az egész zsidóság ellen. Ki ta
gadhatná meg az apától azt a jo
got, hogy jobb sorsra szánja a fiát, 
mint amilyen neki volt? Elég sok 
ideig élt ő megaláztatásban- A Tal
miul tudománya nem óvta meg őt a 
megaláztatásoktól. Hozott ugyan 
neki égi vigaszt, de annál több földi 
nyomorúságot is.

A tanulás és tanítás zsidó köte
lesség. Amikor a zsidó felszabadul 
abból a hitből, hogy a világi tudo
mányok tanulása bűn, amikor a be
fogadó népek kinyitják iskoláikat 
előtte, mohó vággyal rohan az is
kola padjaiba, az Almamater csar
nokaiba, hogy megtelítse magát, a 
tiltott gyümölccsel, a tudománnyal.

Könyörtelenül dolgozik a pesti adóprés
Mindenért Buda felelős? — Büntetik a jótékonyt odókat

A kereskedelmi érdekképviseletek megmozdulása az adótúl
kapások ellen

Városszerte ismét a legnagyobb 
felháborodás hangján beszélnek 
azokról a megdöbbentő mérvű adó
emelésekről, melyekkel a pesti hit
község tagjainak nagyrészét súj
totta. Ezek az adóemelések messze 
túlhaladják a normális emelés mér
tékét, annak ellenére, hogy a jelen
legi viszonyok között az adófizetők 
túlnyomó része még a legminimáli
sabb megterhelést sem bírja cl.

Az adófelszólamlási bizottsá
gokban pedig — értesülésünk sze
rint és nyilván a kancellária utasí
tására — azt a cinikus és igen át
látszó célzatú választ adták adó
mérséklés helyett a panaszkodó 
hitközségi tagoknak, hogy az egész 
horribilis adóemelést köszönjék 
meg Budának. Mintán ugyanis a 
Buda beolvasztásáért indított kam
pány nem vezetett Buda ellenkezése 
miatt sikerre, Pest az átköltözöttek 
miatt igen jelentékeny adójövede
lemtől esik el. a hitközség kiváló 
intézményeit pedig el kell tartani, 
nem marad más hátra, mint az ul
tima ratio: az adóemelés.

A pesti polgár persze felháborodik 
ezen s ez. a felháborodás az, amire a 
Führernek és kancellárjának szük
sége van. Mert a cél az. hogy a fel
háborodás moraja jusson el bizo
nyos pesti kívánságok iránt eddig 
igen kevés fogékonyságot mutató 
illetékes fiilekbe és ezáltal segítsen 

így támad az a vád, hogy a zsi
dóság többet dolgozik az eszével, 
mint karjával. Azonban ennél a 
vádnál nagyobb dicséretet nem le
het egy népről mondani. Nem visz-e 
oda a haladás minden nemzetet, 
hogy a természet külső erőit a 
szolgálatába szegődteti? Aki felsza
badítja a szántó-vetőt, a bányászt, 
a kőtörőt, a csatorna-tisztítót, nehéz 
robotja alól, hogy mint gépet 
irányzó szerv, eszének tevékenysé
gével végezze el ezeket a feltétlenül 
szükséges munkákat, az emberiség 
legnagyobb jótevője lesz. Nem kár
hoztatni, de dicsérni kell azt, aki az 
esze tőkéjéből akar élni, aki tanult- 
sága állal akar felemelkedni a rög
ből. Milyen reakciós gondolat azt 
mondani, hogy hozzuk vissza a 
faekék korszakát mert a gőzekék 
mellett a földműves kevés testi erőt 
fejt ki.

A zsidóságnak a szellemi térre 
való fokozottabb özönlése assimi- 
lálódási termék is, annak a felis
merése. hogy a szellemet nem lehet 
úgy eltalálni, üldözés közben, mint 
a testet. (Folytatjuk.) 

diadalra jutni bizonyos ambíciókat, 
melyek eddig igen kevés eredmény
nyel ostromolták az illetékes helyek 
jólinformáltságának és objektivi
tásának f el 1 eg v á r á t.

Persze azt elmulasztják az adó
kivető bizottságok urai a panasz
kodó hittestvérrel közölni, hogy a 
pesti hitközség mamutadminisztrá- 
ciójának regieje mellett egészen ele
nyésző összeg mely a Budára köl
tözött hitközségi tagok adóját je
lenti. Arról sem világosítják fel. 
hogy Pest legnevezetesebb intézmé
nye a kórház, önmagát tartja el. a 
többi intézmények közül pedig 
csak a vakok és a siketnémák
intézetei kívánnak 
áldozatot a pesti 
a többieket azok 

jelentősebb 
hitközségtől: 
az egyesü

el. melyek azokatletek tartják
életrehivták és ezekkel szemben a 
hitközség áldozatkészsége nem ha
ladja nieg a havi 500—1000 pengőt. 
De a pesti kancellária nem váloga
tós az eszközökben, ha propagan
dáról van szó és igen jellemző 
egész beállítottságára, hogy annak 
az adóemelésnek ódiumát, melyet az 
egész adminisztráció túlméretezése 
tesz szükségessé és nagy összegek
nek a hitélet szempontjából egészen 
mellékes, felesleges célokra jutta
tása elkerülhetetlenné Buda nya
kába akarja sózni.

Egyszóval a felháborodás az adó

emelések miatt elementáris, oly ele
mentáris, hogy egyes hírek szerint 
a Fővárosi Kereskedők Egyesülete 
egészen hivatalos formában kíván 
tiltakozni az adóemelések ilyen 
mértéke ellen. De tiltakoznak ma
guk az áldozatok is. Történt olyan 
eset, amikor az adófizetők múlt év
ben már háromszorosára emelt adó
ját ismét a háromszorosára emelték 
azzal a cinikus indokolással, hogy 
az adófizető igen könnyű kézzel szo
kott adakozni jótékony célokra, nem 
eshet tehát túlságosan nehezére a 
felemelt adó megfizetése sem. Mon
danunk sem kell, hogy a jótékony
ságáért ily módon sújtott adófizető 
máris erősen csökkentette azoknak 
a támogatásoknak összegét, melye
ket egyes intézményeknek juttat. 
így aztán nem lesz csoda, ha az in
tézmények valóban súlyos helyzetbe 
fognak jutni!

Általában, igen sok adófizető fe
nyegetőzik azzal, hogy ha adóeme
lését fenntartják, teljesen beszünteti 
a jótékonykodást. A helyzet tehát 
az lesz, hogy magasabb összegek 
fognak jutni a Síp-utca mamut-ad
minisztrációjának ellátására, de el 
fognak sorvadni a pesti zsidóság 
gyönyörű intézményei, melyeket a 
hívők áldozatkészsége tartott fenn 
elsősorban. Akadtak olyan adófize
tők is. akik a hitközség fizetési 
meghagyásának ama érvével szem
ben. mely szerint az adóemelést a 
hitközség anyagi helyzete teszi 
szükségessé, megállapították, hogy 
ennek a magyarázatnak nem lehet 
komoly tartalma, ha figyelembe 
vesszük a hitközségi költségvetés
ben szereplő számokat, melyek a 
költségvetés egyensúlyára mutat
nak. ha arra gondolunk, milyen je
lentős összegeket használt fel a hit
község a budai választás és a 
chevra választás propagandájára és 
milyen hatalmas összegeket juttat 
egyes felekezeti orgánumoknak.

Végül még egy veszedelemmel fe
nyeget az adóemelések tnlhaitása. 
Igen sokan akadnak olyanok is. 
akik azzal fenyegetőznek, hogy az 
adónak ily mérvű emelése anyagi
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romlásukat idézheti elő, kénytele
nek tehát ennek elhárítására in
kább kilépni a zsidó közösségből. 
Szomorú, hogy akadnak olyanok, 
akik ilyen természtü anyagi ügyek 
miatt akarják elhagyni hitüket, de 
ha már ez a tényleges helyzet, ak
kor ezzel számolni kell és nem szá
rad a veszedelmet egy „majd meg
gondolják" jelentőségű kézlegyin
téssel elintézni.

Itt jegyezzük meg. hogy az ille
tékes elöljáró úr nemrég kijelen- szemben?...
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Palesztina felosztásának 
terve tehát valósággá változott. 
Napirendre került a Peel-bizottság 
jelentése, mely azt ajánlja, hogy az 
angol kormány lemondva Palesz
tina mandátumáról ajánlja a Nép
szövetségnek, hogy a jelenlegi an
gol mandátum-területből alkosson 
két önálló államot, egy zsidó és egy 
arab államot, míg a szent városnak 
Jeruzsálem. Nazareth, Bethlehem 
nemzetközi területté nyilváníttassa
nak angol ellenőrzés alatt.

A világsajtó 
természetesen igen részletesen és 
behatóan foglalkozik ezzel a nagy
jelentőségű világpolitikai esemény
nyel- A zsidó lapok csaknem egy
öntetűen a felosztás terv ellen fog
lalnak állást. A L’Univers Israelite 
például 'részben gúnyos, részben re
zignált hangú cikkében felveti azt 
a kérdést: ki fogja a bevándorlási 
engedélyeket adni, ha tényleg meg
valósul a zsidó állam. Lehetséges 
lesz akkor, hogy olyan zsidók előtt, 
akik hazájukat bármilyen okból 
kifolyólag kénytelenek elhagyni ne 
nyíljanak meg a zsidó állam ka
pui? íme: Lengyelország máris elé
gedetlen, mert ebben a kis ország
ban valóban nem kaphat helyet az 
a zsidó tömeg, melyet a lengyel kor 
mány Jabotinsky úr segítségével 
oda szeretne kitelepíteni!

Max Brod 
a „Selbstwehr -ben vezércikkben 
foglalkozik a Peel-jelentéssel. Meg
állapítja, hogy a zsidóság ismét 
történelmének egyik legnagyobb el 
határozása előtt áll. Csaknem 1900 
ív előtt elpusztult a szuverén zsi
dó államszervezet és most ismét 
életre keljen, nem a zsidó otthon, 
hanem a zsidó állam, Herzl állama. 
Sajnos oly törpe formában, hogy 

tette, hogy mindössze 2800 adófize
tőnek fogják felemelni az adóját. 
Információnk szerint azonban há
romszor annyi esetben fog megtör
ténni az adó emelése.

Annak idején a pesti hitközség 
budai exponensei a választási kam
pány alatt ismételten kijelentették, 
hogy Pest hajlandó győzelme ese
tére garantálni a jelenlegi adók 
érintetlenségét. Miért nem garan
tálja tehát ezt a saját tagjaival

Palesztina szétdarabolásának fáj
dalma erősen felülmúlja a zsidó ál
lam megszületése felett érzett örö
münket. Megoldhatja ez a törpe ál
lam a zsidókérdést? Életképes lesz-e 
gazdaságilag? Erez Israel Jeruzsá
lem nélkül— elképzelhető ez? „Nem” 
fejezi be Max Brod „a Peel-jelentés 
nyilvánosságra hozatala korántsem 
jelenti harcunk végét. A harc most 
kezdődik újra.”

A bécsi sajtó 
sok jóindulattá kezeli zsidó szem
pontból a kérdést. A „Neue Wiener 
Tageblatt” kiemeli a zsidóságnak 
hatalmas eredményeit Palesztiná
ban és Angliát azzal vádolja, hogy 
gyengesége az arab terrorral szem
ben okozta a jelenlegi súlyos hely
zetet.

A „Matin" 
úgy látja, hogy a megalakítandó 
zsidó állam, amennyiben gazdasági
lag és katonailag elég erős lesz, 
igen fontos elemévé válhatna a kö
zel Kelet egyensúlyának és bizton
ságának-

A „Star" 
megjósolja, hogy a jelentést elkese
redett harcok fogják követni és 
előrelátható ellenkezés minden ér 
dekelt részéről. Mindenesetre igen 
különös, hogy a bizottság akkor ja
vasolja Palesztina területének kor
látozását. amikor nőttön-nő a szűk 
sége egy olyan területnek, ahol az 
európai zsidóság üldözött része me
nekvést találna.

Palesztinában 
is súlyos csalódást és lehangoltsá- 
got okozott a terv. A zsidóság vala

RUSSbaCft (Slovensco)
kitűnő orth. konyha. = FRIEDMANNÁL „Villa Meth“

 Va«utállomá» Podolinec.

mennyi árnyalatának képviselői 
nyilatkoztak a Zsidó Távirati Iro 
da előtt és kivétel nélkül mély el
keseredésüknek adtak kifejezést. Ez 
a felosztási terv szerintük egyenes 
gúnyt jelent, ha tekintetbe vesszük 
a zsidóság Palesztinái építő munká
jának eddigi eredményeit. A „Ha- 
boker” szerint a Peel-terv hatalmas 
koncessziót jelent az arab terroris
ták számára, akik belőle azt a kö
vetkeztetést vonhatják le, hogy a 
zavargás jutalommal jár. A „Dwar" 
szerint egy zsidó állam Jeruzsálem 
nélkül, Negcw, Ruthenberg kon
cesszió és Palestine Petash Co. nél
kül annyi, mint cionizmus Cion 
nélkül és zsidó állam zsidók nélkül. 
A „Haarez” leszögezi, hogy a zsidó
ság soha nem fog olyan tervet he
lyeselni, mely nem képes sokmillió 
zsidó problémáját megoldani.
XXXXXXXXJOOOOOOOOOOOOOOOOC

Kommentár nélkül
Egy fiatal zsidó, .állástalan ta

nár. aki diplomáját a Pázmány 
Péter egyetemen szerezte, olasz 
nyelven írt doktori értekezését be
küldte az egyik olasz egyetemnek, 
ahol tanulmányai közben néhány 
hónapot töltött és úgy mellékesen 
annak a vágyának adott kifeje
zést. hogy mennyire szeretné ott 
ismét néhány hónapig tudását fej
leszteni. Az olasz rektor válaszá
ban sajnálatának adott kifejezést, 
hogy a sok korábbi előjegyzés 
miatt nem igen bíztathatja va
lamely ösztöndíjjal, de minden 
esetre adja be eziránt való ké
relmét. A fiatal tanár nem folya
modott ösztöndíjért, mert, ezt ki
látástalannak látta. Annál na
gyobb volt meglepetése és öröme, 
midőn rövid hetek múlva újabb 
levelet hozott a posta Itáliából, s 
ebben az egyetem rektora közölte, 
vele, hogy neki ítélték az egyik 
1500 lírás ösztöndíjat — kérvé- 
nyezés és protekció nélkül. Még a 
vallására sem voltak kíváncsiak. 
Ezzel szemben nem lesz érdektelen 
annak fölemlítése, hogy egyik 
budapesti közkórház egyetlen 
mutatóba kinevezett zsidó orvosa 
nem fogyaszthatja ebédjét a kór
házi orvosok közös menzáján, ha
nem azt a szobájába küldik neki.
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A szidra margójára

Dövórim
Irta: Dr. RUBINSTEIN MÁTYÁS 

szekszárdi főrabbi.

„Échó eszó lovad i torecháchem 
umnazáehem vörivehem. — Mikép
pen viselhetném ón egymásam a ti 
bajaitokat és a ti terheiteket és a 
ti pereiteket?”

Az ünnepek mellett, amelyek 
történeti emlékeinket örökítik, van
nak emléknapjaink is, amelyek be
világítanak történetünk rejtőkébe. 
Miért kellett Izraelnek annyit szen
vednie, mint egy népnek sem a vi
lágon? Megmondja igénk kapcsán 
tisó-beóv gyászemléknapunk „vö
rivehem” — jajdult fel Mózes- Nem 
volt béke Izraelben, nemcsak peres 
ügyeket illetően, hanem általában, 
lelki vonatkozásban sem. Valami 
„turáni átok”-féle dúlt kezdettől 
fogva Izrael soraiban. Első meg
nyilatkozása ennek a birodalom 
kettészakadása volt, aminek végkö
vetkezménye meg a birodalom rom- 
badülése volt. Emlékezzünk csak 
arra, hogy az időszámításunk első 
százada körül hány pártra szakadt 
Izrael. A „farizeus”, „szaduceus” 
„esszéus” hármas elnevezése jelzi az 
akkor bekövetkezett áldatlan párt
bomlást. Jellemző a tannak feljegy
zése: „Mipné mah choráv (mikdos 
séni)? Mipné sehojszó bószinász chi- 
nom — miért pusztult el a második 
szentély? Oknélküli gyűlölködés 
miatt.”

A második ok. amely előidézte 
Jeruzsálem pusztulását: valláser
kölcsi romlottság volt. „Chét chvö- 
oh Jerusolájim al kén löszinóh 
hojszó — olvassuk Jeremiás Siral
maiban — Vétkezvén, vétkezett Je
ruzsálem. azért lett csúfsággá.” így 
volt az Jeruzsálem első elpusztu
lása alkalmával s nem lehetett sok
kal különb a második elpusztulás
nál sem. így kapcsolódnak egy
másba a szidra. Éclió könyve a tör
téneti ismereteink kapcsán az okok 
amelyek miatt bekövetkezett Jeru 
zsálem kétszeri pusztulása. Kétség 
telenül hatalmas ellenségektől való 
megtámadtatása okozta Jeruzsálem 
romlását, de ha erősebb lett volna 
az összetartás, ki tudja, hogy nem 
lett volna-e eredményesebb a vé 
dekezés.

Most is pártokra szaggatva Iz
rael. Ha vallásos okokból nem is le
hetséges az egyesülés, de kifelé 
szervezettségében egyet alkothatna 
Imponáló egységében bizonnyal 
erőteljesebb lenne a védekezése nem 
egy támadással szemben. Szétfor- 
gácsoltsága kétségtelenül gyengíti.

A tisó beóv közeledése alkalmá
ból eszméljünk azokra az okokra, 
amelyek kétségtelenül közrehatot
tak a tisó beóvok létrejöttében s 
igyekezzünk békességes egyetértés
sel s a vallás buzgóbb ápolásával 
meggátolni, hogy további szenvedé
sek érjék Izraelt.

Jllei nem bízik bennem,
az hagyja el a helyét
— Beszélgetés —

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

— Nagyon kavarja a kapueiner- 
jét, tanár úr, talán ideges? Vagy 
nagyon elmereng valamin?

— Idegességre, hála Istennek, 
nincs sok okom, nem vagyok se 
samesz, se nasekól. A másik igaz: 
valóban elmerengek, tűnődöm. 
Még pedig sokat tűnődöm a mi 
rasekólunk idegességén.

— A mi rasekólunk idegessé
gén?! Öt tartja maga idegesnek? 
No, hallja? Hát az olyan nyugodt, 
hogy annak vagy egyáltalában 
nincsenek idegei, vagy hajókötél
ből vannak.

— Már pedig bocsásson meg, a 
türelmetlenség, az ingerültség, az 
önuralom elvesztése — lehetnek 
ugyan rasekól-tulajdonságok, he
lyesebben: egyes rasekólok tulaj
donságai. de nem a hajókötél ide
gek tulajdonságai. De tréfán kí
vül, — ez már egy kicsit sok. egy 
kicsit nyugtalanító.

— No. mi az, ami magát nyug
talanítja?

— Hát nézze ,hogy a választá
sok idején nyugtalanították őt 
bizonyos ellenzéki megmozdulá
sok — ezt még megértettem. El
végre a hatalom megtartásáról, 
vagy elvesztéséről volt szó. Meg
értem tehát, hogy igénybe vett 
minden eszközt a hatalom meg
tartása érdekében: alkut, hatalmi 
szót, hatalmi nyomást és amit 
csak lehetett. De a hatalom birto
kosait a hatalmi érdekeken felül 
bizonyos erkölcsi szempontok is 
kell, hogy kötelezzék. Ilyen pl. a 
bizalom kérdése. Aki egy erkölcsi 
közösség élén, mint aminő egy hit
község, a hatalom birtokosává 
lesz, az nem mondhat le a biza
lomról. az nem mondhatja, hogy 
engem nem érdekel, X. vagy Y. 
bízik-e bennem és legkevésbbé 
mondhatja azt, hogy aki pedig 
nem hízik bennem, az egyszerűen 
hagyja el a helyét, mondjon le. 
Egy kicsit zavarosak a mi rase
kólunk' fogalmai a bizalomhiány 
konzekvenciáiról. Sehol a világon 
nem azok szoktak lemondani, akik 
nem bíznak a választott vezető
ben. hanem az a vezető szokott, 
sőt tartozik lemondani, aki elvesz

tette a választói bizalmát. De 
úgylátszik a fogalmi zavaron ke
resztül is sejtheti, hogy valahogy 
így lőhet a dolog, mert rögtön ki
jön a sodrából, ha valaki a kri
tika hangján mer megszólalni. S 
nehogy ez a hang általánossá vál
hassak, hamar jön a dorong. Fel
világosítást adni, magyarázattal 
szolgálni, homályosságokat és két
ségeket annak rendje és módja 
szerint eloszlatni — ez nem az ő 
módszere. Mert egyáltalában, 
hogy mer valaki felvilágosítást 
kérni, hogy mer valaki valamit 
nem érteni, vagy pláne nem he
lyeselni — aki ezt meri, legjobb, 
ha észrevétlenül eltűnik a színtér
ről, úgyis elegen várnak a legki
sebb kóved-stallumra is. Hát 
mondja, nem nyugtalanító ideges
ségre vall az, ha valaki ilyen 
könnyen kijön a sodrából és nem 
üldözési mánia az, ha a legeny
hébb kritikai szóban is detronizá- 
lási tendenciát lát?

— Azt meg kell érteni, ha egy 
nagy aktivitású, koncepciójú ve
zető férfiú nem szereti, hogy 
akárki bírálhassa az ő tetteit és 
akár ért hozzá, akár nem. kriti
kát gyakoroljon pl. az ő financiá
lis intézkedései fölött. Hát ez csak 
nem passzolhat neki?

— Már pedig akár passzol neki, 
akár nem, a kritikának elébe kell 
állni. Még pedig két okból: Egy
részt tárgyi okból, másrészt okos
ságból. Tárgyi okból azért, mert 
ha a kritikusnak nincs igaza — 
aminthogy rasekólunk szerint 
sohasincs igaza — akkor a leg
könnyebb dolog őt az igazság fel
tárásával leteríteni és a hívek 
örömúj,jongása közben diadalmas 
sarkával a legyőzöttnek mellére 
hágni. Okosságból pedig azért keli 
a kritikának elébe állani, mert 
hiába követel vagy rendel el a 
maga részére föltétien bizalmat, 
a 300 képviselőtestületi tagon kí
vül alig fog találni még néhányat, 
aki ne ejtődnék gondolkodóba 
azon, hogy miért olyan ideges 
ez az ember, ha a ténykedéseiről 
és az elszámolásokhoz magyaráza
tot, kiegészítéseket és felvilágosí- 
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fásokat kérnek? Mert ilyen eset
ben nem lehet fcliilmaratlni az
zal. hogy én nem adok felvilágo
sítást, mert bennem meg kell 
bízni, aki pedig nem bízik, annak 
nincs keresnivalója miközöttiink! 
Ez a magatartás olyan súlyos ide
gességet árul el, hogy mentegetni 
sem lehet. Hát hogy képzelik ezt 
a kancellárián, hogy a pesti neo
lóg zsidóságot majd mindig úgy 
lehet táncoltatni, ahogy a Síp-ut
cában fütyülnek? Még akadhat
nak majd néhányan, akik köve
telni találják: tessék már egyszer 
azokkal az adatokkal kiállanl és 
ha az ellenzéki megnyilatkozások 
vádakat tartalmaznak, tessék ma
gukat azok alól tisztázni.

— Higyje el, h'ogy azok igein 
vádak és még hozzá alaptalan vá
dak.

- Én nem vallom a crecZof.legke- 
vésbbc pedig azt, hogy credo, quia 
absurclum. Mert abszurdumnak 
kell lennie, hogy ezek a „vádak”, 
helyesebben tényállítások és kér
dések tisztázhatók ne legyenek. 
Egyébként a nevezetes utolsó köz-

Ssemere Samu 
tanügyi főtanácsos

Az idei előléptetések során Sze
mére Samut, izr. tanítóképzőnk 
igazgalóját, tanügyi főtanácsossá 
léptették elő az V. fiz- osztályba. 
Ez. a jelentős kitüntetés szól a tu
dósnak. a pacdagógusnak, az igaz
gatónak, az embernek.

írói munkásságát Szemere a 
philosophiának, a paedagógiának s 
ezen két tudomány történetének te
rén fejti ki. Giordano Bruno-ról 
szóló könyvét a Magyar Tudomá
nyos Akadémia adta ki. Bölcselet, 
nevelés, tudomány, művészet határ
kérdései foglalkoztatják s átvezetik 
a vallásbölcselet terére is. A tudo
mány. agy tanítja Szemere, magya
ráz. — a philosophia értelmez. 
„Míiveszet mint valóságértelmezés” 
lényeglátó, lényegszemléltető igenlő 
valóságértelmezés. Itt találkozik a 
vallásos optimisinussal: a művészet 
közelebb all a valláshoz, mint a tu
dományhoz. Széniére dolgozatai 
nagyreszt a Budapesti Szemlében s 
a Pestet Lloydban jelennek meg. A 
komikumról szóló tanulmányát 
franciául adta ki.

A Magyar Paedagogiai Társa
ságban székét foglalva a paedagó- 
gia és philosophia kapcsolatát vizs- 

gyülésen Dr. Frledmann Ignácz 
megmondta: vagy tessék sajtópert 
indítani a „Zsidó Elet” ellen, vagy 
rektifikációt követelni tőle, vagy 
tessék egy bizottságot kiküldeni, 
amely a kérdéses ügyeket meg
vizsgálja. Mi csak megkérdezzük 
most mindazoktól az uraktól, 
akiknek vállaira a hitközség ve
zetőségére nehezedő felelősségből 
egy-egy rész esik: megkérdezzük 
egy dr. Buday-Goldberger Leótól, 
egy Vida Jenőtől, egy Gallia Bé
lától. egy Kaszab Elemértől, egy 
Kálmán Henriktől, egy WllJielm 
Kárőlytól, st-b.: helyesnek és kor
rekt elintézésnek tartják-e, hogy, 
ha bizonyos közpénzek elszámolá
sáról felvilágosításokat kérnek, 
akkor ahelyett, hogy azt monda
nák: tessék, azt mondják, hogy: 
én pedig nem adok felvilágosí
tást, mert bennem bízni kell! 
Egyébként most már rövidesen el 
kell válni, hogy mi az illető urak 
felfogása, ezekről a kérdésekről 
és a rasekól-idegeskedéséről.

SPECTATOB

gálta. (Dewey amerikai paedagó- 
gusról kiemeli, hogy nála nevelni 
annyi, mint gyarapítani: gyarapí
tani a nevelendőnek értelmi, er
kölcsi tartalmát. tehát nevelni 
annyi, mint növelni Szentírásunk 
nyelvén: giddél, rámám, nagyobbá 
tenni, azaz nevelni.)

Szemere Samu a zsidóságnak 
lelkiismeretes, siker koronázta 
munkása. Tanítóképzőnknek vezeté
sét válságos időben vette át. Koc
kán volt az intézet fönnmaradása. 
Tanítóképzőnk fönnáll és fejlődik. 
Növendékeinek Szemere odaadó fá
radozással otthont és ellátást szerez 
Az Orsz. Izr. Tanítóegyesület veze
tésében is előkelő helye van Szeme-

Templomi aranyhimzések
frigy szekrény-fihjgöny

törakSppeny
művészies kivitelben készülnek
Sfeiner Árminué

Budapest. Király-utca s
Kiránatra anyagmintáit és rrajánlatak díjíalanu- 

Legszebben. leggyorsabban és lég- /■”» T?TTJ /\T7T?'V ' J
olcsóbb;-.n m<>>, fesi és tisztit a \J IS Í.V ,.V JC A " OZUlOSOClci
Legkisebb tételért is házhoz megyek. Telefonhivó 125-767. (VI . SZONDY-U, 66.)

rónék. A Tanítók Üdülőházában 
már régebben is előadásokat foly
tatott. Legutóbb a zsidó tanítók to
vábbképzésére javaslatot dolgozott, 
ki. A tervezet, csak azért nem vált 
valóra, mert az egyébként igen jó
indulatú kormányhatóság a tanítók 
továbbképzését állami feladatnak 
tekinti, nem felekezetinek. Az Orsz. 
Izr- Tanító Egyesület 70. közgyűlé
sén, minap, Szemere mondta az 
ünnepi beszédet.

Zsidó felekezetűnket Szemere 
más tereken is szolgálja. Éveken 
át ő állott a budai hitközség kul
turális ügyeinek élén: ő rendezte a 
kulturális estéket, állandóan mint 
bevezető, gyakran mint előadó. A 
budai bibliai társulatnak, a budai 
hétfői estéknek alig van buzgóbb, 
alig fogékonyabb résztvevője mint 
Szemere.

Az Izr. Magyar Irodalmi Társu
latnak előadó estéit ugyancsak Sze
mére rendezi Kóbor Tamással. Sze
nioré szerkeszti az IMIT Évköny
veit is. ő fárad egyéb kiadván yok 
közreadásában is.

Szemere írásait a világosság, 
Szemere életét a hűség jellemzi. 
Megindító kegyeletes hűsége egy
kori mestere Alexander Bernét 
iránt. Dénes Lajos és Szemere 
Samu megteremtették az előkelő 
Alexander-Kört. amely havonta ál
doz a mester tiszteletének.

Szemére Samu hű a tanítóihoz, 
hű a növendékeihez, hű az intézet
hez. hű a hivatáshoz, hű a magyar 
zsidósághoz- Kitüntetése a hűség 
jutalma.

Hellcr Bernét

— A zsidó nép és Palesztina. A 
Magyar Zsidók Pro Palesztina Szö
vetségének kiadásában megjelent 
dr. Oszt ern Tápót fordít ásóban an
nak a beszédnek a szövege, melyet 
dr. Clmim Weizmann. a Cionista 
Világszervezet és a Jewish Agency 
elnöke tartott a Palesztina bizott
ság elölt. A hatalmas beszéd plasz
tikusan világítja meg, nemcsak ma
gát r. problémát, hanem azokat a 
jelenségei-et is, melyek világszerte 
megnyilvánulva a legnagyobb mér-’ 
teknen aktuálissá teszik a honta
lanná váló zsidó tömegek elhelye
zi1 senek kérdését.
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Lehel-e együttműködés
a fővárosi hitközségek között?

Megegyezés jött léire a főváros segélyének kérdésében
íudapest szekestovaros — mint 

ismeretes támogatást nyújt a fő
város felokezeteinek, így a főváros 
területén levő izraelita hitközsé
geknek is. Ezt a segélyt egy ősz
szegben illesztik be a főváros költ
ségvetésébe és a hitközségek kö
zött előre megállapított kulcs sze
rint osztja fel.

1928-ban Kaszab Aladár elnök
sége idején megállapodás létesült 
a pesti hitközségek között a fel
osztási kulcsra vonatkozóan és ezt 
a kulcsot respektálták a hitközsé
gek és a főváros egyaránt. Ennek 
a békés állapotnak a pesti izra
elita hitközség vetett véget, ami
kor 3 évvel ezelőtt kijelentette, 
hogy nem elégszik meg a kulcs 
szerint ráeső juttatással és maga
sabb kulcs megállapításához ra
gaszkodik. Akaratát keresztül is 
vitte, aminek következtében a 
többi hitközségek támogatási ősz
szege alacsonyabb lett.

Ebbe az érintett hitközségek

A Nemzeti Színház jubiláris program
jából — kifelejtették a zsidó szerzőket

Mi sem áll távolabb tőlünk, 
mint hogy az íróknál, a vallást ke
resnék. Azonban mégis észre kell 
vennünk, hogy a Nemzeti Színház 
jubiláris programmjából. amely itt 
van a kezünkben, kifelejtették a 
zsidó és zsidó származású szerző
ket! Nemcsak az újonnan bemuta
tandó müvekre vonatkoztatjuk ezt. 
hanem azokra a művekre is, ame
lyek a jubiláris évben újból bemu
tatásra kerülnek.

Pedig ha a Nemzeti Színház 
történetének lapjait forgatjuk, nem 
egy olyan maradandó és nagyjelen
tőségű műre akadunk, amelynek 
színrehozatala korszakalkotó volt a 
Nemzeti Színház történetében-

Elég az, ha rámutatunk Hugó 
Károlyra, akinek híres munkája a 
Báró és Bankár, ott szerepel min
den irodalomtörténetben. Ezt a 
munkát mái- kor- és színműtörté
nelmi szempontból is be kellett 
volna mutatni a jubiláris esztendő
ben.

Itt van továbbá Dóczy Lajos 
báró, a Kisfaludy és Petőfi Társa
ság neves tagja. „A csók” című, 
versben írt müve, amely az Aka
démia Teleky-pályázatát nyerte, 
évek hosszú során át állandó kasz- 
szadarabja volt a Nemzeti Színház
nak.

Ugyancsak nagy sikert aratott 
több müve közül Széchy Mária-ja is 

természetesen nem nyugodtak szó 
nélkül bele és így állandó vita ke
letkezett a segély megosztása kér
désében. Az ezévi segély összegé
nek megállapítása után azonban 
a budai hitközség egyenesen vé
tót emelt a segélynek, szerinte sé
relmes elosztási módjával szem
ben. Ezt a tiltakozást a főváros 
tudomásul is vette és Farkas 
Ákos dr. és Felkap Ferenc dr. ta
nácsnokok értekezletre hívták 
össze a hitközségek vezetőit, hogy 
az állandó egyenetlenséget okozó 
kérdést nyugvópontra juttassák.

Az értekezleten ez teljes mérték
ben sikerült is, amennyiben a je
lenlevő hitközségi vezetők elfo
gadták Buda ajánlatát és elhatá
rozták, hogy visszatérnek az 1928- 
as, ú. n. Kaszab alapra.

íme: Lehet békés együttműkö
dést teremteni a pesti hitközségek 
között. Nem kell más hozzá, mint 
kölcsönös jóindulat és a másik fél 
érdekének respektálása!

De be kellett volna iktatni a 
műsorra kerülő darabok sorába 
Goethe: Wallenstein trilógiáját is, 
amelyet szintén Dóczy ültetett át 
mesteri módon a magyar nyelvre.

Hiába keressük Bródy Sándor 
nevét is, aki a naturalista színmű
írás úttörője. A Vígszínházban 
nagy sikert aratott „Dada”-ját a 
Nemzeti Színház 1917.-ben műso
rába iktatta és itt folytatta diadal- 
útját.

Ugyancsak itt aratott nagy si
kert a szerző „Hófehérke” (1901) és 
„Királyidyllek” (1902) című drá
mája.

Kár volt kifelejteni Molnár Fe
rencet is. a Corvin-koszorús költőt, 
a magyar színműírás legismertebb 
alakját, akinek „Fehér felhő” című 
háborús tárgyú drámáját 1916.-ban 
mutatta be a Nemzeti Színház. Ez 
a színmű a magyar huszár hősies
ségét zengi.

Kimaradt a műsorból a világ-

SíremSéfeefc 
a legolcsóbb árban 
Löwy-néS
II- Fö-u 79. Tel 1-515-81. 
Fióküzlet és ie’ep HL Bécsi-űl 
A. troleybusz indulási áliomá- 
sától 2 p éren 2^ 

szerte ismert Lengyel Menyhért is, 
akinek „A hálás utókór” című műve 
az Akadémia Vojnich-díjával itt 
kezdte meg diadalmas pályafutá
sát .Ugyancsak a Nemzeti mutatta 
be a szerző „A cárnő” „Charlotte 
kisasszony”, „Saucho Pansa király
sága” című műveit is.

Szinte érthetetlen, hogy megfe
ledkeztek Szomory Dezsőről, akinek 
néni csupán társadalmi drámái 
(Péntek este, — A búcsú, — A ra
jongó Bolzay lány,) hanem hatal
mas történeti drámái: II. József, 
Mária Antónia, II. Lajos király 
innen indultak ki diadalútjukra.

A legszebb mesejáték szerzője: 
Szép Ernő is kimaradt, pedig nem 
ártott volna az „Egyszeri ki
rályfi”-! is a műsorra tűzni.

Végül pedig kimaradt Hevesi 
Sándor, a színpad legalaposabb is
merője, a Nemzeti Színház nagy 
igazgatója is. akinek számos műve, 
közöttük az „Elzevir” és a „Császár 
és komédiás” nagy sikert arattak. 
Ugyancsak ő ültette át Jókai szá
mos művét a színpadra és ha a 
Nemzeti Színház Jókait akart 
volna hozni, akkor választhatott 
volna Hevesi müvei között.

Ennyi híres nagy szerző kima
radása ,ha nem is célzatos. de leg
alább is igen feltűnő.

t—r.

— Herzl-Bialik emlékünnepély. 
Június 30-án, szépszámú közönség 
jelenlétében tartotta a Magyar Cio
nista Szövetség Herzl—Bialik em
lékünnepélyét. Ifj. Miklós Gyula 
nagy hatást keltett beszédében em
lékezel t meg a cionizmus e két ve
zéralakjáról. Az ünnepélyen Tordai 
Judit művészi érzéssel adta elő 
Prinz Joaehim egyik szózatát.

Pályázat.
A Budai Izraelita Hitközség 

Elöljárósága pályázatot hirdet 
középiskolai vallástanári állás
ra. Pályázhatnak hittanárok és 
a Ferencz József rabbiképző in
tézetben oklevelet nyert rabbik. 
Az állás ideiglenes jellegű, — 
folyó évi szeptember hó 1-én el
foglalandó és egy próbaévre 
szól. Fizetés megállapodás sze
rint.
Pályázati határidő 1937. jul. 31.

A magyar állampolgárságot iga
zoló okirattal felszerelt pályázati 
kérvényeket a budai izr. hitköz
ség titkárságához kell benyúj

tani.
Dr. Kriszhaber Adolf s. k. 

elnök.
Kammer Vilmos s. k. 

iskolaszéki elnök.
Diósi Jenő s. k- 

főtitkár.
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HÍREK

1937. július 14., szerda — Áb G. — 
július 15, csütörtök — Áb 7. — jú
lius 16-, péntek — Áb 8. (szombat 
bejöv: 7.37.) — július 17.. szombat— 
Áb 9., Sabbath Chazon (hetiszakasz: 
Dövórim, Haftora: Chazon Jesa- 
johu. 3. perek, szombat kimen.: 8.22)
— július 18., vasárnap. — Áb 10. 
Tisó beóv böjtje — július 19. hétfő
— Áb 11. — július 20., kedd — Áb
12., — július 21., szerda — Áb 13., 
július 22., csütörtök — Áb 14. — 
július 23.. péntek — Áb 15. Chamisó 
ószor böov, szombat bejöv.: 7.30) — 
július 24., szombat — Áb 16. Sab
bath Nachamu (Hetiszakasz: Vóész- 
chanon. Haftóra: Nachamu, naeha- 
mu, 4. perek, szombat kimen.: 
8.15)

OLVASÓINKHOZ!

Augusztustól kezdve új hajlékból 
indul útjára a „Zsidó Élet”. Új szer
kesztőségünk és kiadóhivatalunk 
címe: VII., Erzsébet-körút 18—20.. a 
telefonszám a régi: 136—361.

Igen természetes, hogy ez a köl
tözködés puszta címváltozást jelent 
olvasótáborunk szempontjából, mert 
új munkahelyére is a régi harcos, 
meg nem alkuvó szellemet viszi ma
gával a lap kipróbált munkatársi 
gárdája. Mégis felhasználjuk az al
kalmat, hogy akkor, amikor régi 
szerkesztőségünktől, annyi keserű 
és diadalmas óráink színhelyétől 
búcsút veszünk, megköszönjük ol
vasótáborunknak azt a ragaszko
dást, megértést és bizalmat, mellyel 
az elmúlt évek során munkásságun
kat kísérte és támogatta. Ez az 
együttérzés, melynek oly számtalan 
jelével találkoztunk nehéz küzdel
meink közepette, jelenti számunkra 
a bizonyosságot, hogy az út, me
lyen haladunk helyes, olvasóink ma
guk is érzik és tudják, hogy a 
harcra, melynek ütközeteit még 
egyre vívjuk, szükség van a zsidó 
felekezeti közélet levegőjének meg
tisztítása céljából és bennünket 
küzdelmeinkben valóban csak ön
zetlen, minden önös szemponttól 
mentes segíteni-akarás vezet.

így nem is marad számunkra 
más hátra, mint annak egyszerű le- 

szögezése, maradunk, akik voltunk: 
szókimondóak, igazságkeresők, el
lenfelei minden olyan jelenségnek, 
mely káros és elítélendő felekezeti 
életünk szempontjából, de nem el
lenségei senkinek. Dolgozunk to
vább a magyarság és zsidóság ér
dekében és ehhez a munkánkhoz 
kérjük olvasóközönségünk további 
támogatását.

A „ZSIDÓ ÉLET" szerkesztősége.
— Tisó-böóv. A tisó-böóv előtti 

kilenc napot a hagyomány szigorí
tott gyásznapokul hústalan napok
nak rendelte. A tisó-böóv esti is
tentisztelet halkan gyászistentiszte
let módjára kezdődik. A gyász kül
sőleg is láthatóvá lesz: a frigyszek
rényről eltávolítják a kárpitot. Ima 
után a földre ülnek s az előimád
kozó a hagyományos szomorú dal
lamon énekli el Éeho megilláját, 
melyben Jeremiás próféta, mint 
szemtanú, megrendítő leírását adja 
Jeruzsálem pusztulásának. A reg
geli istentisztelet hasonlóan halk, 
gyászos mederben folyik. Ima után 
az emberek ismét a földre ülnek s 
a „kinoszt” éneklik el, melynek be
fejező részét a nagy költő? Juda 
Ilalévi mélyérzésű gyászénekei al
kotják.

— Köszönetnyilvánítás. Aldott- 
emlékíi apósom. néhai Angyal 
Samu pécsi nagykereskedő elhúny- 
tával hozzám érkezett részvétnyilat
kozatokat hálás szívvel köszöni Dr. 
Földváry Miklós.

Jorga tanár gettót kíván a ro
mán zsidók számára. Prof. Nicola 
Jorga, Románia vezető történettu
dósa és volt miniszterelnöke, az or
szág egyik legbefolyásosabb politi
kusa a „Liga Kultúra” Jassy-ban 
megtartott nagygyűlésén kijelen
tette, hogy szükségesnek tartja Ro
mánia zsidó lakosságának az egyéb 
lakosságtól való elkülönítését és a 
templomok, valamint a kormány és 
kulturális intézmények körül egy 
tiszta román zóna létesítését. Jelen
leg beható tárgyalások folynak 
Jorga és több antiszemita román 
politikus között egy oly kormány 
megalakítása céljából, mely az or
szágot az árjaparagrafusnak meg
felelően alakítaná át.

Előkelő uriasszony
a Barosay-gimnázium közvetlen közelében 

tanári korrepetálással, külön szobával 
teljes ellátást (orth. kóser) adna 1—2 
diák számára. Cím : a kiadóhivatalban.

— Eljegyzés. Grünfeld Mancika 
a pásztói hitközség elnökének leá
nya és Stern Gyula (Verpelét) je
gyesek.

— A felekezeti béke jegyében. A 
eeeei frontharcosok zászlóavatási 
ünnepén a katolikus plébános és a 
református lelkész után Dr. Schei- 
ber Lajos budapesti rabbi tartott 
nagyszabású, mesterien felépített 
beszédet és megáldotta a zászlót. A 
hallgatóság, melynek soraiban ott 
láttuk dr. Farkas Elemér képvise
lőt, Kenessey Gyula főszolgabírót 
mindvégig feszült figyelemmel kí
sérte dr. Scheiber szavait.

A XX. cionista kongresszus pro- 
graminja. Jeruzsálemi jelentések 
szerint a XX. cionista kongresszus 
végrehajtó bizottsága most tette 
közzé a kongresszus programmját. 
A programúi szerint a kongresszus 
nem fog 12 napnál tovább tartani 
és elsősorban a napirenden sze
replő politikai kérdésekkel fog fog
lalkozni. A tervek szerint a kon
gresszust kedden, augusztus 3-án 
nyitják meg este 8 órakor a zü
richi „Tonhalle”-ban 500 delegátus 
jelenlétében. A politikai kérdések 
között természetesen elsősorban Pa
lesztina kérdésével foglalkozik a 
kongresszus. A cionista végrehajtó 
bizottság egyhangúlag állást fog
lalt Palesztina felosztása ellen és 
követeli, hogy Anglia mandátumát 
továbbra is tartsa meg.

— Dr. Adler Vilmos főrabbi 70 
éves. A minap töltötte be hetvene
dik születésnapját dr. Adler Vilmos 
a hatvani hitközség köztiszteletben 
álló főrabbija, a magyar rabbikar 
egyik legkiválóbb tagja. Negyven
egyedik éve működik hitközségében 
ahol két nemzedéket nevelt fel a 
haza szeretetében és az isten félelem 
szolgálatában. Legjelentékenyebb 
munkája a „Péntek esték” című 
imagyííjteménye. A háború alatt 
mint tábori rabbi működött és be
szédeivel hitet és erőt öntött a had
ba vonuló katonákba.

Nemzeti szocialista propaganda 
Amerikában. John McCormaek, az 
amerikai kongresszus demokrata
párti képviselője beszédet tartott a 
rádióban a nemzeti szocialista pro
pagandáról és ennek kapcsán 18 
olyan agitátort nevezett meg, akik 
elárasztják Amerikát nemzeti szo
cialista propagandával. Ezek között 
szerepel szerinte dr. Luther német 
követ, von Killinger San Francisko 
német konzulja és Thea Rasche pi
lótanő. • ■ ■
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Múzeum tudományos és művészeti 
egyesület június 26-án tartotta évi 
rendes közgyűlését Wertheimer 
Adolf elnöklete alatt. A közgyűlés 
napirendjén szerepelt dr. Mezey Fe
renc és dr. Gábor Gyula az Izr. 
Orsz. Iroda volt elnöke, illetve ügy
vezető elnöke arcképleleplezése. A 
portrékat Perlott Csaba festőmű
vész készítette. Az ünnepi emlékbe- 
szédet Steril Samu tartotta, utána 
Guttmann Mihály dr. és Lunzer 
Pál beszéltek. Ezután áttértek dr. 
Munkácsi Ernő múzeumi iigyv. 
igazgató, igazgatósági jelentésére, 
amelynek során Wertheimer elnök 
bemutatta a múzeum első kiadmá
nyát dr. Munkácsi Ernő új köny
vét. A közgyűlés egyhangúlag elfo
gadta az évi jelentést, a zárszám
adást és a költségvetést.

Az Anglo-Jewish Association évi 
közgyűlése. Az Anglo-Jewish Asso
ciation Londonban megtartott évi 
közgyűlésén Leonard G. Montefio- 
ret, ismét egyhangúlag az egyesü
let elnökévé választották. Monte- 
fiore ezután beszámolt a Joint Fo- 
reign Commitee újjáalakításáról, s 
sajnálattal állapította meg, hogy az 
Association ezentúl ebben a testü
letben csak három tagsági helyet 
kap. Erre a három helyre a köz
gyűlés az elnökön kívül Sir Phi- 
lip Magnus és Leonard Steint vá
lasztotta meg.

500.000 fát ültettek el a Keren 
Kajemeth területén. A jelenlegi ül
tetési évad alatt a Zsidó Nemzeti 
Alap területén 500.000 facsemetét ül
tettek el. Eddig összesen 9000 du- 
nam földet fásított be a Keren Ka
jemeth. A zavargások folyamán 
arab terroristák több, mint ötven
ezer fát pusztítottak el.

— A Mikéfe közgyűlése. A Ma
gyar Izr. Kézmű és Földművelési 
Egyesület június 24-én tartotta 95-ik 
évi rendes közgyűlését. Dr. Stein 
Emil az egyesület nagykoncepciójú 
és közszeretetnek örvendő elnöke, 
megnyitó beszédében kegyeletét 
rótta le nagy elődje, dr. Kohiier 
Adolf báró iránt, majd a múlt év
ben elhúnyt feledhetetlen elnök
asszonyának: Kiéin Gyulánénak
arcképét leplezte le és emlékalapít
ványt fogadtatott el nevének meg
örökítésére. Beszéde további során 
hangsúlyozta a Mikéfére háruló 
nagy feladatot az egzisztenciák biz
tosítása terén, amelyre kitűnő alka

lom nyílik a 100 személyes új ta- 
noncotthon, a kertészképzőtelep fel
emelt létszámának és egy új intéz
mény: a legényotthon révén. A 
nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után Kertész Ödön egyesületi igaz
gató ismertette az évi jelentést és 
mérleget, kidomborítva a nagy cé
lokat és tennivalókat és rámutatva 
arra a nagy küzdelemre, melyet az 
intézménynek fennmaradásáért kell 
folytatnia. A zárszámadás elfoga
dása után az egyesület díszelnöke: 
dr. Hevesi Simon vezető főrabbi 
fejezte ki a közgyűlés hálás köszö
netét dr. Stein Emilnek, majd dr. 
Naményi Ernő az új otthon meg
nyitása alkalmából az Országos 
Iparvédő Egyesület díszoklevelét 
nyújtotta át az egyesületnek és 
Kertész igazgatónak az iparnevelés 
terén szerzett érdemei elismeréséül.

ünnepi játékok Jeruzsálemben. 
1939. évben Palesztinában, előrelát
hatólag ünnepi játékokat fognak 
rendezni, melyek középpontja egy 
héber bibliai dráma lesz. Az elő
adások színhelye részben Jeruzsá
lem, részben Tel-Aviv lesz. Jeru
zsálemben a Scopus hegyen épített 
Amphiteatrumban fogják megtar
tani az előadásokat, míg Tel Aviv- 
ban modern aréna épülne. Mind
kettő terveit Oscar Kaufmann, a 
világhírű, jelenleg Palesztinában 
működő német építész készíti. Az 
előadásokban részvételre elsősorban 
a két híres héber színház, az „Ohol” 
és a „Habima” jöhet számításba, 
ezenkívül tárgyalások folynak hí
res művészekkel, mint Joseph 
Schildkraut, Paul Muni, Fritz Kort- 
ner és Ernst Deutsch. A zenei részt 
a Hubermann-zenekar látná el. A 
terv iniciativája Dr. Arthur Rundt 
bécsi íróé. A legfontosabb államok
ban bizottságok alakulnak a terv 
keresztülvitelére. Bernhard Shaw, 
Viscount Sámuel. Prof. Einstein és 
Prof. Max Reinhardt, máris kilá
tásba helyezték közreműködésüket.

— 70 éves az Orsz. Izr. Tanító
egyesület. Ünnepélyes külsőségek 
között zajlott le az Orsz. Izr. Tanító
egyesület 70-ik díszközgyűlése. 
Sehichtanz Ármin elnöki megnyi-

Újonnan íratott

nagy Tóra
eladó.

Cím : a kiadóhivatalban. 

tója után dr. Hevesi Simon vezető 
főrabbi, dr. Kiss Arnold budai ve
zető főrabbi, dr. Deutsch Adolf 
igazgató, dr. Rosenák Miksa egész
ségügyi főtanácsos, Wertheimer 
Adolf igazgató és még többen kö
szöntötték a jubiláló egyesületet. Az 
üdvözlések elhangzása után Weisz 
Vihar Béla alkalmi ódáját szavalta 
nagy sikerrel, majd dr. Szemere 
Samu az Orsz. Izr. Tanítóképző In
tézet igazgatója nagyszabású be
szédben vázolta az egyesület törek
véseit és eredményeit. Dr. Vilner 
Ferenc titkári jelentése után Dan- 
czinger Zsigmond pécsi igazgató
tanító „Játszik-e vagy tanít az új 
elemi iskola” címmel tartotta meg 
nagy érdeklődéssel kísért pedagó
gia: előadását. Bárd Vilmos tanító, 
Ábrányi Aladár igazgató és Bíró 
Samu ny. igazgató jelentései után 
Szabó Adolf korelnök elrendelte a 
választások megejtését, melyeknek 
eredményét Erdős József igazgató 
hirdette ki. Ismét megválasztották 
a régi vezetőséget, élükön Schich- 
tanz Ármin elnökkel. A közgyűlés 
a Himnusz hangjaival ért véget.

Tizenkétezer zsidó vándorolt ki 
Berlinből 1936-ban. Hivatalos sta
tisztika szerint 12.000 zsidó vándo
rolt ki 1936. évben Berlinből. Ez a 
szám a statisztika szerint zsidó hi- 
tiiekre és nem csupán zsidó „fa- 
juakra” vonatkozik.

— Frontharcos zászlóavatás Haj
dúszoboszlón. Az Országos Front
harcos Szövetség hajdúszoboszlói 
csoportja ünnepélyes keretek kö
zött tartotta zászlóavató ünnepsé
gét. Az ünnepély, amelyen részt 
vettek a vármegye minden részé
ből egybesereglett frontharcosok és 
a nagyszámú tiszti küldöttség, az 
orth. izr. hitközség tanácstermében 
Stahler Dániel m. kir. kormány
tanácsos. a hitközség volt elnöke és 
örökös díszelnöke által emelt és a 
18 hősi halott nevét megörökítő 
emlékmű előtt kezdődött- A front
harcosok és a tiszti küldöttség zárt 
sorokban vonultak fel a felava
tandó zászló alatt a hitközség dísz
termébe, ahol Grosz Imre emlékla
pos főhadnagy, hitközségi elnök 
üdvözlő beszéde után Katz Ármin 
főrabbi mondotta el lelkes, hazafias 
ünnepi beszédét, majd megáldotta 
a zászlót. Az ünnepély a Himnusz 
hangjaival ért véget. A zsidótemp
lomból a katolikus, majd a refor
mátus templomba vonultak a kül
döttségek utána pedig a főtéren 
folytatódott a felemelő ünnepély.
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Ár j aparagra fus 
a Sipuccában 
a „Zsidó Élet" ellen
Amint méltóztatnak tudni, a dik- 

latori hatalom csak úgy teljes, ha 
megszabhatja, ki mint gondolkozzék 
ki mint világszemléljen, mit olvas
son és főképen mit — ne olvasson. 
Megtudtuk, hogy az a siputeai 
tisztviselői, aki a „Zsidó Élet”-et 
rendszeresen meri olvasni, vagy 
pláne arra előfizetni mer. minősí
tett fajgyalázást követ el és ezért 
állás- és kenyérvesztés jár. Hát 
nem boldog ez a magyar zsidóság? 
Már ö is gyakorolhatja az árjapa
ragrafust. még pedig ugyancsak 
zsidókkal szemben. Mert csak így 
valódi az árjaparagrafus-

«

Az akkurátus 
kancellária
Legendák vannak elterjedve ar

ról, hogy a sipüccai kancellária 
mennyit és milyen megbízhatóan 
dolgozik. Hát a megbízhatóságra — 
egyelőre — csak ezt az egy példát. 
A kinyomatott nagy 1936. évi jelen
tés, amely a hitközség elöljáróságá
nak a jelentése és amelyet aláírt a 
főtitkár és az elnök is, a ■20. lap. 2- 
hasábján ezt mondja: „Örömmel 
emlékezünk meg Goldberger Sala
mon leány gimnáziumi igazgatónk.” 
stb., alatta pedig ezt: „Ugyancsak 
elismeréssel emlékezünk meg dr. 
Filrst Aladár leány gimnáziumi ta
nárunkról...” stb. Köztudomású, 
hogy mindakettő a fiúgimnázium
nál működik, az előbbi az iskola 
lennállása óta, 18 éve, az utóbbi pe
dig 16 éve- Hát ilyen az ő akkurá
tusságuk és megbízhatóságuk: egy 
fiú- és egy leánygimnáziumunk van 
és azok igazgatóit és tanárait is 
felcserélik.

*
Gyászolni elvégre 
mindenütt lehet
Egyik olvasónk megrökönyödve 

közölte velünk, hogy nemrégiben, 
június 28-án volt, elment egy kis 
friss levegőt és vidám jazz-muzsi- 
kát élvezni a Tarjánba. Körülte
kint, hát — nem akar hinni a sze
meinek, mert kit látnak szemei? A 
mely gyászba borult rasekoli fa
mília: apa és gyermekei ülnek a 
szomszéd asztalnál. S ezen a mi ol

vasónk szörnyen elcsodálkozott. El
végre — úgymond — pont egy hét
tel előbb parentálta el az elnök 
méltán tisztelt feleségét a hitköz
ség közgyűlése, egy héttel később 
mégsem való pont a Tarján jazz- 
muzsikájából a vigasz irját ma
gába szívni.

— Nincs igaza, feleltük olva
sónknak. mert először is gyászolni 
mindenütt lehet, másodszor pedig 
talán hallotta már, hogy a szefár
dok úgy súlyosbítják a maguk szá
mára a jomkippuri böjt gyötrel
mét. hogy a legjobb falatokkal dú
san megrakott asztalt ülik körül, 
persze anélkül, hogy bármihez 
hozzá is nyúlnának. Nos hát talán 
a gyász fájdalmát akarták azok is 
még gyötrőbbé és még mélyebbé 
tenni, akik lesújtott szivüket a 
Tarján jazz-ostrotnának tették ki.

*

„Nem fontos ,
hogy mit ír a Zsidó
Élet"
A Legyező tudósítása szerint ezt 

mondta volna a hitközségi közgyű
lésen közbeszólásképen az egyik 
elöljáró, aki a „magyar zsidó szel
lemi élet kiváló vezéralakja.” Hát 
mi csak ezt feleljük. Lehet, hogy 
neki nem fontos az, amit mi írunk. 
Hanem talán az a fontos, amit még 
nem írunk meg — egyelőre.

*
Körzeti csendélet

A führeri szellem és hangnem 
lassaukint áthatja az egyes körze
tek kis führeroidjait is. Az egyik 
ilyen kis körzeti templomban tör
tént. hogy a rabbi — elvégre. Iste
nem, ő is csak ember — elkésve ér
kezett meg a mineha-imára. A fiih- 
rerke persze ezt nagyon rosszalta, 
de hát még sem akart a rabbival 
szemben durva lenni, hát ima után 
odament hozz;! és igen jól hallha
tóan a következő szellemességet 
produkálta a führeri tekintély 
csorbít a t lansága érdekében:

Én nem parancsolom, hanem, 
csak kérem, jöjjön pontosan az imá
hoz.

— A rabbi ?-..
A rabbi nyelt egyet és — hall

gatott.

Egy másik
körzeti csendélet
Ugyanebben a kis templomban 

ugyancsak mineha-imára gyűltek 
a hívek. De ennek az imaháznak 

egyik melléktermében is gyüleke
zés folyt: a templom asztaltársasá
gának tagjai jöttek össze megbe
szélésre. Egyszer csak ebből a gyü
lekezetből előlép a templom egyik 
előkelő tagja, tekintélyes führeri 
szivarból pöfékelve a füstöt, besiet 
a templomba — a szivar persze to
vábbra is a szájában! — és odaszól 
az egyik elöljárónak:

— Kérlek, imádkoztassál, aztán 
jöjj hamar át a másik szobába, 
mert az asztaltársaságnak szüksége 
van rád.

És ezzel hatalmas, kékesen fod
rozódó füstfelhőt hagyva maga mö
gött a templomban, — kiment az 
asztal társasághoz.

»

Jaj , de megijedtem !
Barátaim szörnyen rámijesztet

tek azzal a hírrel, hogy én, már 
mint Spectator, a rettenetes gyü- 
löltségből egyszerre udvarképes
ségbe léptem elő a Sip-utcában.

— Hogy — hogy?
— Hát nem te vetetted fel kb. 

háromnegyed év előtt egyik spec- 
latori beszélgetésedben, hogy sür
gősen új zsidó ipariskolákat kell 
létesíteni, hogy ez nem is kerülne 
olyan sokba és még azt is meg- 
mondtad, hogy miféle új iparisko
lákat tartanál legkönnyebben meg- 
valósíthatóknak? És ime, a leg
utóbbi közgyűlésen már be is jelen
tették, hogy új ipariskolát fognak 
csinálni. íme bizonyság Isten és 
ember előtt, hogy udvarképes lettél 
a Fiihrer előtt.

— Hát én nagyon meg vagyok 
rémülve, mondtam, de hát én nem 
fogom a magam ideáját most azért 
rossznak tartani, mert ők akarják 
megvalósítani- Csak csinálják meg 
jól.

Prof. Kari Jaspert elbocsátották 
állásából. Kari Jaspert, a heidel- 
bergi egyetem világhírű filozófia 
tanárát a. lisztviselő törvény alap
ján elbocsátották állásából: nem 
taníthat többé egyetlen német egye
temen sem. Ennek az intézkedés
nek oka az, hogy Jaspernek zsidó 
nő a felesége.

IparmürtsíHÖ iolá-rvosan készít bibik.t, <11. 
van;párnákat, hpf inyókcl és -Syéb iparművé 

szeli cikkeket. Kivinsájr. házhoz megy. 
Cím: a kiadóhivalzlbán.
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Báró Kohner Molf
és a MikéfeIrta: Kertész Ödön, 

a Mikéfe igazgatója

Ahogy a klasszikus korban vá- 
1’?sok versenyeztek, hogy egy nagy 
fcrl'iut magukénak vallhassanak, 
égy törekszenek zsidó intézmények 
báró Kohner Adolfot — földi éle
tének befejeztével — sajátjuknak 
lefoglalni- Az igazi nagyság doku
mentuma ez. De ha Kohner báró 
mindenütt alkotott is és mindenhol 
egész emberként értékelték, mégis
— legalább a háború utáni évekig
— a Mikéfe az ő személyével volt 
egybeforrva.

Az 1909 május 20-iki közgyűlésen 
iktatták be báró Kohnert az egye
sület elnöki székébe. Már ekkor 
szerzett érdemeket jutalmazott a 
közgyűlés. Egy évtizedes munkával 
realizálta dr. Neumann Ármin esz
méit, mint vezetőségi tag megvásá
rolta, berendeztette és részben be
rendezte a kertészképzőtelevet, fel
használva a cél érdekében külföldön 
szerzett tapasztalatait, főleg az ah- 
lemi izr. kertészképző berendezésé
nél. És székfoglaló beszédében már 
azt hirdeti, hogy az egyesületnek 
emberbaráti tevékenysége mellett a 
kulturális jelleget kell mindjobban 
kidomborítani. Eszméi, elhatározá
sai vannak mindkét ágnál- Vallá
sosságot követel az intézetekben, de 
a lényeget és nem a formát helyezi 
első helyre. Amidőn egy ülésen ki
fogásolják, hogy a növendékek a 
társalgóban végzik imájukat, azt fe 
leli, hogy az egészen megfelelő és 
korántsem oly profán hely, mint 
azok a vigadó és mulató helyiségek, 
melyekben a budapesti zsidóság 
nagyrésze a főünnepi istentisztele
tet tartja. A magyar zsidóság ár
váit a magyar haza számára kí
vánja, felnevelni, ezért nem volt haj
landó a növendékeknek külföl
dön való önállósítását támogatni. 
Egyik közgyűlésen felszólaló kivá
lóság az ő mentalitása szerint je
lenti ki, hogy aki a földé, az a 
hazáé.

A nagy és hatalmas békebeli 
Mikéfét 4—50(1 pártfogoltjával nagy 
koncepcióval irányítja és oly célki
tűzésekkel, melyek már túllépik az 
egyesület kereteit. Hirdeti is, hogy 
sohasem irányította a holt betű, 
hanem a célszerűség és lelkiismere
tes meggondolás az egyén megsegí
téséért a köznek szolgálva ezzel. 
És kibontakoznak az egyesületben 
új intézmények, hogy megszületé
sük után a szülői háztól elszakadva, 
önálló életet kezdjenek. így vetődik 
fel — az iparostanoncotthon ebéd- 
aktiójának megoldása érdekében is
— a diákmenza eszméje, hogy ké
sőbb mint az Omike diákmenzája 
teljesíthesse áldásos feladatát. A

-künnlakó növendékek sorsa érleli 
meg a patronálás ügyét, hogy az
után dr. Hevesi Simon főrabbival 
és boldogult Székely Ferenccel 
együtt az egyesület égisze alatt 
megalakuljon a Patronage Egyesü
let. mely azóta önállóan végzi ki
tűzött feladatait.

És ki tudja, miyen alkotások 
bontakoznak ki, ha közbe nem jön 
a háború, amidőn már a meglévő
ket kell a felborulástól megóvni és 
a háború okozta sebek gyógyításá
nak előkészületeit megtenni. 1917-iki 
közgyűlési beszédében ezt hirdeti: 
„Vége a patriarchális állapotnak, 
amidőn a tanouc szinte a mester 
családjának tagjai közé számtított, 
vele lakott és ővele étkezett. A meg
változott életviszonyok, de a nagy
ipar hatalmas térhódítása is hozzá- 
járul ennek az állapotnak megszű
néséhez”. Uj irányokról szól, melyek 
tért foglalnak az iparban, de foko
zott mértékben a mezőgazdaságban. 
Szakemberek nevelését kívánja, 
akik tudásukkal és szakismeretük
kel az új vívmányokat hasznosítani 
tudhassák, mert Magyarország jö
vője a racionális gazdálkodás és az 
iparosítás megvalósításától függ. 
De azért az egyesület programmjá- 
ban nem lát változást, mert ezt hir
deti: „A célunk mindig ugyanaz 
volt és marad: segíteni a nincste
leneken, megóvni a serdülő ifjúsá
got a bukástól, használni a társa
dalomnak, erősíteni a magyar zsi
dóságot és szolgálni magyar ha
zánkat”. És e nagy lélek akkor is a 
gáton van, amikor apai szíve meg
sebesül és csak legbensőbb környe
zetében fakad ki így: „Semmi sem 
akarok lenni, hisz mindent a fiam
ért akartam”. Éhez járulnak az 
összeomlásban és a kommunban 
szenvedett lelki bajok, de nem 
csügged és amidőn a romokból fel
támasztja az egyesület intézmé
nyeit. kijelenti, hogy a zsidóság az 
igazságtalan támadások közepette 
csak úgy állhat meg. ha a legna
gyobb áldozatkészséggel fog önma
gáért és intézményeiért síkra 
szállni.

1920-ban a gyűlölet útjára férők
től elégtételt remél azzal, hogy tet
tüket megbánják. A Mikéfével kap
csolatban ezt mondja: „A zsidó etlii- 
kát, mely termő őstalaja a jónak 
és nemesnek, be fogjuk gyökerez- 
tetni védenceink leikébe, hogy hi
tünk törvényeinek megtartásán és 
tanításainak érvényesítésén át leg
jobb, leghívebb és leghasznosabb 
fiai legyenek a hazának”. Ebből a 
gondolatmenetből sarjadt az az el
határozás, hogy a tanoncotthon 
visszanyerésével elsőnek a temp
lom állíttatott helyre romjaiból. 
1921—22-ben minden közgyűlési és 
választmányi beszéde a zsidó igaz
ság hirdetését tartalmazza. Csak 
néhány mondatot szakítunk ki a 
hatalmas csokorból: „Mi magyar 
zsidók nem kérünk kegyet, sem elő
nyöket, sem úgynevezett liberaliz
must, csupán igazságot, honpolgári 
mértéket és méltó megbecsülést.” — 
..Nem hagyjuk ezt a jogunkat, de 
uem is hagyhatjuk, mert nem csu
pán jog, hanem erkölcsi kötelesség, 
nem dac, hanem az önérzet postulá- 

tuma”. „Nekünk is hazánk ez az or
szág, mi is fiai vagyunk csak úgy 
mint azok, akik ma mostohatestvé
reink- Várjuk megtérésüket, hogy a 
szülőhaza iránt való közös érzésben 
vetekedhessünk az új világ megte
remtésében”. — Megállapítja, hogy 
a magyar zsidóság és benne az 
egyesület ismét a polgári jogokat 
védő küzdelemnek középpontjába 
került. A helyzet csak annyiban 
módosult, hogy míg az elődök új 
jogokért küzdöttek, most a -már 
megszerzettek megtartásáért kell 
harcot folytatni.

Bizalom, remény hatja át Koh
ner Adolfot és csak múló betegség
nek tartja az akkori állapotokat. 
Még mindig foglalkozik a 100 benn
lakó befogadását biztosító tanonc
otthon létesítésével, valamint a 
kertészképző telepnek mezőgazda
sági tanintézetté való kifejlesztésé
vel. Am csakhamar látja, hogy az 
egyetem kapui bezárulnak a zsidó 
hallgatók előtt, hogy az ipartör
vény rendelkezései új korlátokat ál
lítanak és hogy a kertésztelepen 
5-re redukálták a vizsgára bocsát
hatók létszámát. Visszavonul az 
egyesülettől, hogy nemsokára a ma 
gyár zsidóság fórumán: az Orszá
gos Iroda elnöki székéből gyógyít
son, úgy vélve, hogy ezzel a Mikéfe 
ügyét is előbbre viszi.

Haláláig mindig érdeklődött sze
retett intézménye iránt és minden 
közgyűlés előtt referáltatott magá
nak annak helyzetéről. És míg se
gíteni tudott, segített ez a nagy em
ber, aki mint igazi úr a legegysze
rűbb. a legközvetlenebb volt, de 
azért soha nem kellett leszállnia a 
piedesztálról, mert mindenkit ma
gához emelt.

A magyar zsidóság reményt me
ríthet az ő egyéniségéből és, dicső 
emlékét ápolni szent kötelessége.
COOOCCXXXXXXXXXXXXX3OOOOOOO

— Szegény gyermekek nyara
lása. Az Izr. Szünidei Gyermekte
lep Egyesület június 15-én, c hó 
1-én és 2-án indította útnak a nya
raló gyermekek első csoportjait, 
Péterhegyre, Diósjenőre és Balaton- 
boglárra. összesen 310 gyermeket, 
kik 4—4 hétig üdülnek a telepeken. 
Augusztusban újabb 400 gyerme
ket szándékozik telepeire küldeni, 
miután az igénylők száma sokkal 
nagyobb, mint az elmúlt évben. E 
nagy összeget igénylő akció cél
jaira ezúttal is a nemesszívű em
berbarátok segítségét kéri az egye
sület, mivel az augusztusi csopor
tokat csak akkor tudja útnak in
dítani, ha a nagyközönség áldozat
készsége ezt adományaival lehetőve 
teszi. Adományok az Angol-Magyar 
Bank rt. és a Magyar Ált. Hitel
bank rt. központjánál lévő folyó
számlájára, valamint a 25.418 sz. 
postatakarékpénztári csekkszámlára 
küldhetők.
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A zsidók köz- és magánjoga 
Lengyelországban

Irta i Dr. STEIN ARTÚR Budapest
2. Bevezetés.

Mielőtt a lengyelországi zsidók 
köz- és magánjogának történeti 
fejlődését és jelen kialakulását is- 
mertetnők, három alapfogalmat 
kell tisztázni, mint a tárgyhoz tar
tozót: zsidó, jog és Lengyelország. 
Mindhárom alapfogalom körül egy 
egész könyvtárra való irodalom ke
letkezett, mi csak annyiban érint
jük és ismertetjük — röviden — 
mindegyiket, amennyiben megisme
rendő tárgyunkkal szorosan össze
függnek.

a) Zsidó.
A zsidókat izraelitáknak és hébe

reknek is nevezik. A zsidó elneve
zéssel rendszerint a népi, az izrae
litával a felekezeti jelleget jelölik, 
míg hébernek nyelvét.

A zsidó elnevezés a Jehudó szó
ból származik. Jehudó volt Jákob 
ősatyánk 12 fiúgyermeke közül a 
negyedik. E tizenkét fiúgyermek
nek megfelelően a zsidóság tizenkét 
törzsre oszlott. A Jehudó leszárma- 
zóit magábanfoglaló törzset is Je- 
hudónak nevezték. Később e törzs 
nevével jelölték Jákob tizenkét fiá
nak összes leszármazóit. Némelyek 
szerint azért, mert Jehudó törzséből 
származót: Dávid király, a zsidók 
uralkodóháza és Dávid király há
zából származik majdan a Messiás 
is. A másik nézet szerint a babiló
niai fogságból Palesztinába vissza
tért zsidók jórésze Jehudó törzsbeli 
volt és ezek szóródtak szét a világ 
négy tájára és ezért nevezik a 
diaszpórában szétszórt zsidóságot 
Jehudónak. A harmadik magyará
zat szerint Izráel tizenkét törzséből 
tíz törzs Izráel országának bukásá
val felőrlődött, a megmaradt Je
hudó és Benjámin törzs Jehudó ki
rályságában élt, amely a görög
római világ révén Judiia néven lett 
ismeretes és lett a Jehudóból Judiia, 
Jude, Jud, Jid, Zsid, zsidó.

Az izraelita elnevezés Jákob ős
atyánkra vezethető vissza, aki Is
ten angyalával küzdött és győztes 
maradt, miért is előbb Isten an
gyala, utóbb Isten is Jiszráelnek 
(Jeser él—Isten küzdője) nevezte el. 
Leszármazol a Jiszraeliták-izraeli- 
ták.

Legrégibb elnevezésük a héber. 
Egyesek szerint Noé elsőszülött fiá 
uak, Sémnek, Éver nevű dédunoka 
jától kapták volna a leszámlázok a 

héber nevet. Mások szerint a hé
ber elnevezés az éver szóból szár
mázik, amely „túloldalt” jelent. Már 
Abrahámmal kapcsolatban, akit 
„túloldalinak” neveztek, nemcsak 
azért, mert az Eufrátes folyó túlol
daláról jött Palesztinába, hanem 
azért is, mert erkölcsi, vallási te
kintetben ellentétes nézetet vallott, 
különváltan, elkülönülten élt egy 
másik oldalon, egy másik világban. 
Bálványimádók voltak a föld lakói, 
a túloldali Ábrahám pedig a látha
tatlan Egyisten örökkévalóságát 
hirdette.

Ábrahámnak ez a túloldalisága, 
különválása és elkülönültsége vé
gigvonul a világ történelmén Áb
rahám utódainál, a zsidóknál, akik 
változatlanul megmaradtak „túlol
daliaknak” az időnként és koron
ként változó és váltakozó koresz
mékkel szemben. És amint a túl
oldali Ábrahám különváltsága és el
különültsége kortársait kivételes 
intézkedésekre késztették vele szem
ben: a történelem során mindenütt 
és mindenkor kivételes intézkedé
seket lépteitek életbe Ábrahám irá
nyának követőivel, a zsidókkal 
szemben is. A kivételes intézkedé
sek tehát Ábrahámig vezethetők 
vissza és Ábrahámtól kezdve nap
jainkig sem szűntek meg teljesen.

A zsidóknak világnézete ugyanis 
azóta is szembenáll, ellentétes, túl
oldali, az összes ismert világnéze
tek is visszavezethetők Ábrahám 
koráig és több-kevesebb változta
tással a történelem során állandóan 
kimutathatók napjainkig. A ma 
uralkodó világnézetek — a judaiz
mus mellett a krisztianizmus és hit- 
lerizmus — csakúgy megvoltak már 
Abrahám korában, amint megvoltak 
a világtörténelem során és meg
vannak ma is. A világtörténelem 
során más volt a nevük, a korszel
lemeknek megfelelően módosultak, 
de valójában mindig és mindenkor 
megvoltak e világnézetek. Épp 
ezért talán nem is anakronizmus, 
ha ezen világnézeteket a mai elne
vezések alatt ismertetjük, természe
tesen csakis a jogalkotásra kiható 
vonatkozásaikban.

A judaizmus világnézetét a Tóra 
tartalmazza. Mert a Tóra nemcsak 
a zsidók történetét, hanem köz- és 
magánéletüket szabályozó törvé
nyei két is nyújtja. A Tóra törté
neti elbeszéléseiben és törvényeiben 
van lefektetve a judaizmusnak, a 
zsidóságnak világnézete.

(Folytatjuk.)

Feltárták Jeruzsálem 
harmadik falát és kiásták 
Dávid király palotáját

Sukenik professzor előadása ásatása 
eredményéről

Rendkívül érdekes előadást tar
tott pénteken délelőtt a magyar 
sajtó meghívott képviselői előtt 
Prof. L. Sukenik, a jeruzsálemi 
héber egyetem archeológiái tanára. 
A világhírű tudós azoknak az ása
tásoknak eredményeit ismertette, 
melyek most folynak vezetése 
alatt a Szentföldön.

Igen érdekes és nemcsak művé
szet és kortörténeti, hanem vallás
történeti szempontból és fontos 
eredményt produkáltak ezek az ása 
tások a Kr. u. 1, 4, 5 és 6-ik évszáza
dok zsinagógáinak feltárásával 
kapcsolatban. Ezekben a zsinagó
gákban ugyanis művészi falfestmé
nyeket, freskókat és mozaikokat ta
láltak, annak bizonyítékául, hogy 
egyrészt létezett igen jelentékeny 
zsidó népművészet, amely kiveszett 
és egyáltalán nem volt tilos, zsidó 
templomot képes ábrázolásokkal 
díszíteni. így a Beth-Alfában fel
tárt templomban találtak egy mo
zaik képet, mely Izsák feláldozását 
ábrázolja, az Eufrat mentén feltárt 
templom falán pedig bibliai jelene
teket tartalmazó freskókat talált. 
Ezek a leletek azonban azt is bizo
nyítják, hogy a zsidók a második 
templom lerombolása után nem szó
ródtak szét Palesztinából a világ 
minden tájéka felé, hanem tovább 
élték ott a maguk kulturéletét, 
csak Jeruzsálemet voltak kénytele
nek elhagyni, az ország egyéb ré
szeiben még évszázadokon át tar
tózkodtak.

Az ásatások során feltárta Suke
nik tanár Jeruzsálem harmadik fa
lát, Dávid király palotáját és Sa- 
mariában a zsidó királynék palo
táját. Elefántcsont díszítéseket és 
kerámiákat is találtak a paloták 
feltárása során. Látható, hogy úgy 
az építési, mint a művészi kultúra 
igen magas fokon állott ebben a 
korszakban.

A jeruzsálemi egyetem archeoló
giái munkásságát ■— amint Suke
nik tanár elmondotta — egy Kutser 
nevű egyszerű szabómester ado
mánya teszi lehetővé- Ez a szabó
mester- Afrika Vinduk nevű váro
sában élt és végrendeletében 65.000 
fontot hagyományozott az egye
temre, melyből az adók és illetékek 
levonása után 50.000 font jutott az 
egyetemnek. A szabómester a leg- 
fukarabb életmódot folytatta, hatal
mas vagyont gyűjtött és ezt a va
gyont utolsó penny-ig az egyetem
nek juttatta, mely ebből építette fel 
az archeológiái múzeumot, míg a 
megmaradt tőke kamatait a mú
zeum fenntartására, részben pedig 
a további ásatásokra fordítja.

Gyönyörűen éneklő
harzi kanárik és kalitkák 

eladók. Cím : a kiadóhivatalban.
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Az IMIT közgyűlése
Az Izraelita Magyar Irodalmi 

Társulat június 23-án tar
totta meg rendes évi közgyűlését 
a Ferenc József Orsz. Rabbiképző 
Intézet dísztermében. Az ülés ez
úttal a szokottnál is nagyobb ér
deklődés jegyében folyt le.

Wertheimer Adolf elnök nagy
szabású megnyitójában a társulat
nak ez évben elhúnyt tagjairól em
lékezett meg. Többek között meg
kapó szavakkal ecsetelte azt a vesz
teséget, mely Lőw Sámuel dr. vala
mint Kohner Adolf báró igazgató
sági tagok elvesztésével a társula
tot érte, akik fáradhatatlan buzga
lommal, mindenkor a haza és fele
kezet javát szolgálták. Meghatóan 
meleg szavakkal emlékezett meg 
Somlyó Zoltánról, a tragikus sorsú 
nagy magyar zsidó költőről. Beje
lentette továbbá, hogy a mai nehéz 
idők ellenére is jelentős eredmé
nyekre mutathat fel a társulat 
azzal hogy harmincnégy év után, 
kiadhatja a Magyar Zsidó Oklevél
tár II., III., és IV. kötetét- A mun
ka előre láthatólag ez év szeptem
berében fog megjelenni; a három 
kötet körülbelül 2100 lapnyi terje
delmű lesz és már előre is nagy ér
deklődést váltott ki különböző tu
dományos körökben. A vallás és 
közoktatásügyi minisztérium, vala
mint a Magyar Tudományos Aka
démia anyagi támogatásukkal 
iparkodtak megkönnyíteni az Okle
véltár kiadását. A munka bolti 
ára valószínűleg 40 pengő lesz; a 
társulat tagjai pedig díjmentesen 
fogják megkapni.

Nagy lelkesedéssel fogadta a 
közgyűlés az elnöknek ama bejelen
tését, hogy a társulat Mózes öt 
könyvének egy újabb magyar for
dításban való kiadását határozta el, 
magyarázatokkal együtt, még pedig 
a Magyarországról elszármazott dr. 
Herz, londoni főrabbiról elnevezett 
Herz-félo biblia alapján. Herz dr. 
nemcsak a könyv szerzői jogát en
gedte át az IMIT-nek, hanem jelen
tős anyagi segítséggel is támogatja 
a társulatot e törekvése megvaló
sításában. A munka szerkesztését a 
rabbiképző rektora meg teológiai 
professzorai végzik.

A magas színvonalú elnöki meg
nyitót Hajdú Miklós dr- Guttmann 
Mihály dr., Endrei Henrik dr. Bel
tagi Ernő dr., Farkas József dr., 
Hevesi Ferenc dr.. Kun Lajos dr., 
Mandl Bernát és Frankéi Ernő dr. 
nagy figyelemmel végig hallga
tott felszólalásai követték és mind

annyian nagy elismeréssel méltat
tak az elnökség eredményes mun
káját.

Az indítványok során, Weiss 
Marton, tanár, az esztergomi 
izr. hitközség megbízásából, meg
hívta a társulatot, hogy jövő évi 
közgyűlését Esztergomban tartsa 
meg, mely város 1938-ban országos 
ünnepségek színhelye lesz.

Az ülés végén, az elnök Mandl 
Bernátnak, az Oklevéltár szerkesz
tése körül kifejtett buzgó mun
kásságáért és nagy érdemeiért a 
társulat háláját tolmácsolta. A köz
gyűlés az elnök üdvözlő szavait, 
nagy tetszéssel kísérte- Majd az el
nök megköszönte a tagok kitartó fi
gyelmét és meleg érdeklődést és az 
ülést bezárja.

Stiller Bertalan emléke
Kcgyeletes ünnepség keretében 

leplezték le a zsidó kórház kertjé
ben dr. Stiller Bertalan egyetemi 
rk. tanárnak, a nagy tudósnak 
mellszobrát, születésének száza
dik évfordulója alkalmából. A 
kultuszminisztériumot dr. Prodán 
János min. osztálytanácsos, a 
Pázmán Péter tudományegyetem 
orvosi karát dr. Hercog Ferenc 
egyetemi tanár és dr. Bencze 
Gyula egyetemi tanár, az Orvos
szövetséget dr. Hiiltl Hiimér egye
temi tanár, az Orvosegyesületet 
dr. Temesváry Rezső egyetemi 
magántanár, az Orvoskamarát dr. 
Jakobi József, a fővárost dr. 
Szécsi Ernő tisztifőorvos-helyettes, 
a MABI igazgatóságát dr. Sza- 
szovszky László igazgató-főorvos 
képviselte az ünnepségen, melyen 
megjelent a Hitközség elöljáró
sága, a felekezeti intézmények ve
zetősége, a kórház orvosi kara 
és a főváros zsidó társadalmá
nak színe-java.

Stern Samu hitközségi elnök 
méltatta elsőnek dr. Stiller Ber
talan jelentőségét és nagy orvosi 
és emberi kvalitásait, utána dr. 
Alapy Henrik egyetemi rk. tanár, 
a nagy tudós egykori asszisztense 
beszélt, majd dr. Bencze Gyula 
egyetemi tanár állította a hallga

Gyermek és diákidiilő a Svábhegyen.
Subalpin, klimatikus gyógyhatású 
vidéken, 1700 négyszögöles park

ban, dr. Frenkel Bernát vallás- 
tanárZsidó nevelőintézetében. 
Prospektus díjmentes. I., Zalai-ut 11. 

Telefon: 165—608. 

tóság elé dr. Stiller Bertalan or
vosi portréját.

Dr. Temesváry Rezső egyetemi 
magántanár volt az ünnepség 
utolsó szónoka. Az ünnepséget em
lékebéd követte, melyen Vértes 
Emil üdvözölte a megjelent ven
dégeket, utána pedig dr. Lévy 
Lajos igazgató-főorvos olvasta fel 
báró Korányi Sándor egyetemi 
tanárnak levelét, melyben a kiváló 
professzor a nagy tudós emléké
nek üldözik.

Perdöntő magyar könyvek
Málnási Ödön .*

A magyar nemzet őezinte története
Az utóbbi években egynéhányan 

megírták hazánk történetét, sőt, 
egy egészen nagyterjedelemű s 
kiváló történelmi művel, a Hó- 
maii—Szekfű-f élével gyarapod
tunk, azonban Málnási Ödön, egri 
tanár és történész könyve a meg
szokott történelmi művektől, tör
ténelmi stílustól merőben elüt. Kí
méletlen őszinteség, az okok lehető 
legteljesebb föltárása előfordult 
már máskor is, de az agitatóri- 
kus hang, az az izzó szenvedélyes
ség, mellyel Málnási elevenek és 
holtak fölött ítél: a reformáció 
korának hitvitázóira emlékeztet! 
Málnási jobboldali, sőt szélsőjobb
oldali ember, aki többek között 
pl. nyíltan hirdeti: katonai pa
rancsuralomnak kell jönnie s ta
lán épp jobboldalisága teszi ért
hetővé, hogy nem is akar elfogu
latlan lenni; fanatikus útkeresése, 
az igazságtalanságok, ostobaságok 
fölött érzett fájdalma elragadja s 
viszi vágtázva, a jó Isten tudja 
hová s meddig. És végeredmény
ben épp ez az agiatórikus hang 
teszi művét olykor ellenszenvessé 
s sok-sok igazsága azért talál visz- 
szautasításra, mert az olvasó nem 
érzi s nem érti tökéletesen: mi is 
a célja mindezzel a szerzőnek.

Nekünk, zsidóknak, fölötte szük
séges hosszasabban elidőzni Mál
nási könyvénél. Részben azért, 
mert Málnási, annak ellenére, 
hogy szélsőjobboldali író, hatal
mas felkészültségével, szintén 
nem esett, s nem eshetett be a 
jobboldalt oly stereotyp egyfor
masággal hangoztatott zsidózási 
szólamok hangoztatásába. Jól 
látja, hogy Magyarország jelen
legi állapotának évezredes eredői 
vannak s tisztában van azzal is, 
hogy a zsidók csak azt a szere
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pet töltötték be, amit velük az 
arisztokrácia betöltetett. ..A zsidó
kérdés megoldásához a magyar 
társadalom struktúráját kellett 
volna korszerűen megváltoztatni 
és a feudalizmus lebontásával, a 
kapitalizmusba való erős állami 
beavatkozással a régi mulasztáso
kid pótolni és ezzel együtt a zsi
dókérdést is végérvényesen meg
oldani. Azonban az átszeli anti
szemitizmus csak arra volt alkal
mas, hogy az elkeseredett töme
gek figyelmét a földbirtokpoliti
kai kérdésekről, a kapitalizmus 
kórtüneteire terelje és közben, a 
sorsdöntő kérdések megnemoldá- 
sával, a nemzetietlen kapitaliz
mus tőkehitbizományosait soha- 
nemremélt mértékű befolyáshoz 
juttassa az államhatalommal 
szemben.”

Külön érdekessége Málnási 
Ödön könyvének, hogy hihetetle
nül lesújtó bírálattal illeti a 67-es 
kiegyezést követő korszakot, me

Emlékek
Irta: FELEKI

Ebben az ítéletben mindenki 
megnyugodhatott. mert hisz gróf 
Cziráky Antal Mózes európai hírű 
jogtudós volt, Magyarország leg
főbb hivatalos méltóságát töltötte 
be mint országbíró s emellett ne
mesen és felvilágosodottan gondol
kodó férfi a börtön, ahová zsidó elöl
járó vagy rabbi ítélkezése alapján a 
bűnöst (akár keresztény, akár zsidó 
volt) bezárták, még most is meg
van a templom épületében. Teljesen 
sötét, nyirkos odú, egy négyzet- 
deciméternyi kis, ráccsal ellátott 
nyílással. Szóval nem valami kívá
natos hely. Figyelemre méltók a 
szerződésnek — mely nagy gondos
sággal minden eshetőségre kiterjed 
— 18-ik és 1-ik pontjai, melyek így 
szólnak:
„Achtzentens: lm Fali Krieg, Pest 

oder Feuerbrunst (welches Gott dér 
Allmáchtige von uns gnadiglich 
abwahren wolle), dicsen Őrt giinz- 
lich vetielge und die Juden-Ge
meinde daher von hier sich wegbe- 
geben müsste, so ist selbe von al
lén Verbündliehkeiten losgespro- 
chen. Neunzehntens: Sollten sich 
unter dér Juden-Gemeinde einige 
Ruhe-Stőrer odor Halsstarrige befin- 
den (was ich zwar nicht hoffe), 
die die llerrschaftlichen Befehle 
oder die Rechtmassigen Verordnun- 

lyet mi, zsidók, szeretünk állandó 
mintaképnek tekinteni. Szentül 
hiszem, hogy ennek a korszaknak 
liberalizmusa nem volt őszinte, s 
hogy mennyire nem volt, azt ta
lán legjobban az a sajnálatos, de 
egyben fölötte jellemző tény bizo
nyítja: a sok Tisza-rajongó s a 
l'erenejózsefi korszakot dicsőítő, 
serlegekkel kezükben beszédeket 
tartó politikusok közül ezideig 
egyetlen egy sem akadt, aki a 
könyv állításait gyöngíteni pró
bálta volna!

Málnási Ödön könyve minden 
sorában izgalmasan érdekes s in
tőjel lehet számunkra: hogy sor
sunkat a magyarsághoz kapcsol
tak, ez ne jelentsen kormányza- 
toklioz, uralkodó rendszerekhez 
való kapcsolódást. A magyar zsi
dóság helye a széles magyar nép
rétegek mellett s között kell le
gyen egy Igazságos struktúrájú 
Magyarhonban!

Dénes Béla

SÁNDOR (3)

gén Ihrer Vorsteher übertreten, so 
werden selbe das erstemal ermali- 
net. das zwcitemal mit Geld oder 
Leibes-Strafe gezüchtigt, dasdritte- 
mal aber von dér hiesigen Juden- 
Gemeinde ausgestossen und von 
hier vortgejaget werden.”

A 20 pontból álló szerződés a 
nagyhírű jogtudós földesúrnak 
finom lelkületéről, minden vallás 
iránt egyformán érzett tiszteletéről 
ad bizonyságot. Hol vannak egye
sek ettől, a szerződés keltétől számí
tott százötven év múlva!

Nem csoda, hogy kétszázötven év 
alatt Lovasberényben soha sem 
ütötte Fel fejét a vallási türelmet
lenség, amit bizonyít az is. hogy 
néhány hó előtt óriási többséggel 
választotta meg a lovasberényi ke
rületországgyűlési képviselőjévé dr. 
Griger Miklóst, ezt a felvilágoso
dott, nagylelkű apátplébánost.

Nem akarom az olvasót untatni 
továbbra a gróf Czirákyak lovasbe
rényi levéltárában talált s a zsidó
ságra vonatkozó érdekes okiratok 
ismertetésével, csak még néhányat 
említek fel, melyek szintén fényes 
bizonyítékai, hogy ez az ősrégi 
mágnás család már kétszáz év előtt 
is a zsidót ép oly polgárnak tar
totta. mint más vallás felekezetűi
ket. Igen megható gróf Cziráky Mó
zes Antal országbírónak egy 1809- 
ben kelt s a lovasberényi zsidó hit
községhez írt levele, melyben — ér

tesülvén a hitközségi tagoknak ci- 
vakodásáról — meleg szívvel fi
gyelmezteti őket a békés együtt
élésre. Ezen irat többek között így 
szól: „Dessgleichen habé ich nicht 
oline Missvergnügen in Erfalirung 
gebracht, dass ohneaehtet dér in 
15-ten Punkte von mir gegebenen 
wohlmeinenden Anordnuug sich un
ter einigen Gliedern dér hiesigem 
Gemeinde Hass, Verlaumdung und 
Zwietracht verbreitet hat. Mit va- 
terlicher Liebe warne ich sie, dicse 
Stretitigkeiten zu beseitigen, da ich 
bei richtig befundenen Klagcn 
ohne Rüeksicht auf Reichtum oder 
Armnth. den unsehuldig verfolgten 
oder gekrankten mit jener Gerecli- 
tigkeit zu schützen nicht unterlas- 
sen werde, die ich zűr immerwah- 
renden Riehtschnur meiner Hand- 
lungen augenommen habé”.

Mint már említettem a mór stí
lusban épült hatalmas templom 
több mint kétszáz éves. 1825-ben 
már gyökeres renoválásra szorult 
az imaház. A zsidó hitközség kül
döttséget menesztett gróf Cziráky 
Mózeshez, hogy támogassa anyagi
lag ezen átalakítást. Akkor éppen 
Lovasberényben tartózkodott szü
leinek látogatására a már hírneves 
Saphir Gottlieb, a nagy humorista, 
aki akkor még nem hagyta el zsidó 
hitét. A hitközség őt is felkérte, 
hogy vegyen részt a deputáeióban, 
amint az író szívesen vállalt. A 
nagylelkű grófot éppen rossz ked
vében találták s indulatosan fakadt 
ki: „Miért akarnak a zsidók min
dig kedvezményeket a keresztények 
tői, holott ők feszítették keresztre a 
mi Megváltónkat”! — Saphir mé
lyen meghajolt és így szólt: „Ke
gyelmes uram, azok nem a lovasbe
rényi, hanem a paksi zsidók vol
tak!” — A gróf elnevette magát s 
rögtön kiutalta a kívánt pénzt. A 
község úgy óhajtotta megháláld a 
gróf nagylelkűségét, hogy az ő és 
feleségének érdemeit két díszes em
léktáblán örökítették meg, mely 
táblák a templom két szemközti fa
lán teljes épségükben ma is látha
tók- Saphirról sok kedves adoma 
maradt fenn, mert gyakran elláto
gatott szülőhelyére s ott mindig 
nagy tisztelettel fogadták. Egy al
kalommal, péntek estén, fényesen 
kivilágították a templomot s a kán
tói- megeresztette hangját, ameny- 
nyire csak bírta. Az istentisztelet 
befejeztével a roshakohol megkér
dezte a jelenvolt írót, mi tetszett 
neki 'legjobban? Saphir egy szóval 
felelt: A szép gyertyaoltogatónő! 
(Lévén ez csinos fiatal parasztme
nyecske). Itt említem még meg. 
hogy a templom renoválásaink 
idején, 1825-ben, Baumgarten Izráel 
volt a hitközség elnöke, kinek uno
kái voltak Baumgarten Izidor a ké
sőbbi koronaügyész, majd kúriai 
tanácselnök és Baumgarten Károly 
táblai tanácselnök. Mindketten ha
lálukig a zsidó vallás hűséges kö
vetői maradtak. Érdekes a hitköz
ségi adózás több mint száz év előtt. 
Az I. osztályú adózók évi 12 frtot, 
a II. osztálynak 8 frtot. a IIT. osz
tálybeliek ti frtot s a TV. osztálybe
liek 2 frtot adóztak- (Folytatjuk.)
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