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Szukkót ünnepe, vidám jellegé
vel, elüt a félelmetes évkezdő na
poktól, amelyek megelőzik. De je
lentőségben, tisztes távolságot 
tartva, megközelíti őket. Jelentő
sége többszörös: szemlélteti az ősi 
Izraelnek kapcsolatát a Szentföld 
termésével, tehát a természettel, 
emlékeztet a pusztai vándorlásra, 
a történelmi Gondviselésre; végső 
kicsendülésében pedig a tóraolva
sásnak, a tórának ünnepévé ma
gasztosul.

Szukkót 
a természetszeretet ünnepe
Szukkót a földművelő régi Iz

raelnek legtermészetesebb, leg
népszerűbb ünnepe. Pészachhoz 
fűződik a kalászba szökkenés, So- 
vuausz-hoz az árpaérés okozta 
öröm, — de a voltaképeni föld
művelő ünnep, minden előzőnek 
betetőzöje mégis csak a Szukkót, 
a chag heoszif, a betakarításnak, 
az aratásnak, a szüretnek ideje. 
Ezért chag, ünnep minden köze
lebbi meghatározás nélkül, épp a 
Szukkószt jelöli. Mi okozhatott 
becsületes parasztnépnek — s 
ilyen volt a bibliai Izrael — élén- 
kebb örömet, mint az Isten ál
dotta aratás, a hédad kiáltástól 
harsogó vidám szüret? Tóránk 
ilyenkorra elrendeli: örülj Iste
ned előtt, öröm, hálás öröm töltse 
el egészen a szívedet (Deuter. 
XVI. 14, 15.).

Az örömnek ezt a jellegét meg
tartotta a szukkót még a második 

templomnak jóval súlyosabb évei
ben is. A vízmerítés ünnepén — 
beszéli a misna — a vízmerítés 
terét arany mécsesekkel káprázta
tóan kivilágították; a legjámbo- 
rabbak, az érdemes cselekedetek
ben legkiválóbbak fáklyával ke
zükben járták a táncot, énekeltek; 
a leviták zenéltek hárfával, lant
tal, eiterával, a kürtök harsogtak. 
Aki nem látta a víznierítés ünne
pét, nem látott az világéletében 
igazi örömünnepet (Misna Szukka 
V., 1—4; Talmud Szukka 51 ab). 
A vízmerítés szertartását ma céh
szerű műszóval sympathetikus 
mágiának mondják: merítik s ki
öntik a vizet, hogy ezáltal oda va
rázsolják, oda késztessék az esőt. 
De mai néphagyománykutatóin- 
kat rég megelőzte R. Akiba: „önts 
ki vizet az ünnepkor, az esőzések 
időszakában, azért, hogy az eső 
áldásában részesülj” (Toszifta Kos 
hássónó I., 12 párhuzamokkal).

A néphit szorosan hozzákap
csolta az esőt a Szukkóthoz. Amint 
Rós hassónóról azt képzelték, hogy 
akkor határoz az Ég a népeknek, 
az embereknek életéről, sorsáról, 
úgy a Szukkótról azt véli a misna, 
hogy ilyenkor dől el, hol és mikor 
esik majd az eső (Misna Rós has- 
sónó II., 1). Ebből magyarázható 
Szukkót első napjának haftórája: 
eljövendő boldogabb időben szuk- 
kótkor a népek mind elzarándo
kolnak Jeruzsálembe; amely nép 
távol marad, az nem részesül az 

ott rendelt áldásban, az nem jön 
tekintetbe az eső elosztásánál. (Ze- 
charja XIV., 16—19.)

Szukkót a történelmi Gond
viselés emlékünnepe

Mind a három úgynevezett za
rándokünnep pészach, sovuausz, 
szukkausz, eredetileg földmívelési 
ünnep s a vallásos fejlődés során 
lett az, ami nekünk ma: törté
nelmi főünnep. Pészach már a tó
ránkban lett azzá: tóránk váltig 
hajtogatja, hogy a pészach az 
Egyiptomból való kivonulásnak 
az emléke, a szabadságnak ün
nepe. Ettől visszhangoznak imád
ságaink is. Ellenben a sovuausz a 
Szentírásban mindenütt csak az 
árpaérés ünnepe; Izráel történel
mével a tóra kapcsolatba nem 
ejti. Hagyományunkban és miná- 
lunk a sovuausz gabonaérlelő je
lentősége teljesen elhomályosult, 
nekünk a sovuausz tisztára Izrael 
történelme legkiemelkedőbb moz
zanatának a kinyilatkoztatásnak 
az ünnepe.

Némikép hasonlóan járt a szuk
kót. Eredetileg a termés betakarí
tásának ideje, a földművelőnek 
legfőbb ünnepe. Tóránk csak egy 
helyütt okolja meg történelmileg: 
Sátrakban lakjatok hét napig; 
hadd tudják meg elkövetkezendő 
nemzedékek, hogy sátrakban la- 
kattani Izráel fiait, mikor kivezet
tem őket Egyiptom országából. 
(Leviticus XXIII., 43.). így lesz a 
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szukkót is nagyjelentőségű tör
ténelmi emlék: emlékeztet arra, 
hogy még a pusztai bolyongás 
idején is. tehát a legmostohább 
viszonyok közt, Isten ellátta Iz
raelt. gondját viselte.

De úgy látszik Izráel állami 
fönnállásának idején ez a törté
nelmi szemlélet visszaszorult a 
földművelő nép lelkében. Leg
alább erre vall az Ezra koráról 
szóló tudósítás. Azt olvassuk, hogy 
a babyloni fogságból hazatértek 
megölték a szukkótot, sátrakat 
emeltek, amit Józsua kora óta 
nem cselekedtek (Nebemia VIII., 
17.). Alig képzelhető el, hogy ma
gát a szukkót ünnepét elfelejtet
ték. több mint egy félévezreden át 
elhanyagolták. Nem felejtették el, 
Hósea és Jeehezkél is megemléke
zik róla. Ez az ünnep nem veszhe
tett ki Izraelből, amíg a földjét 
művelte s a természetnek, a ter
mésnek örült. Elhomályosulni bi
zonyára csak a szukkót másik jel
lege homályosul! el, a történelmi 
vonása: a természeti ünnep elfe
ledtette, hogy szukkót történelmi 
ünnep is. A sátor nem emlékezte
tett a pusztai vándorlásra, míg 
Ezra és Neehemia nem szerzett 
érvényt a tóra követelményének. 
Ekkor a Szukkót megint a törté
nelmi Gondviselés ünnepe lett s 
az maradt mindmáig.

Szukkót sajátos kapcsolata 
a tórává!

Szukkót utolsó napján üljük a 
tóra örömünnepét: befejezzük az 
ötödik könyvet s nyomban újra 
kezdjük az elsőt; másrészt olvas
suk Józsua könyvének első feje
zetét, ilykép kapcsolatot teremt
vén a tóra és a prophétai könyvek 
közt. Ennek a nemes hagyomány
nak már a tórában megtalálhat
juk a gyökerét. A tóra elrendeli: 
hét év múltával, a semitta eszten
dejében. szukkót ünnepén, amikor 
egész Izrael megjelenik Isten 
színe előtt a kiválasztott szent 
helyen, föl kell olvasni a tórát, 
egész Izráel jelenlétében; gyüjtsé- 
tek össze a népet, férfiakat, nőket, 
gyermekeket, a közietek élő ide
geneket is. hadd hallgassák; a be
látás nélküli gyermekek is, hadd 
tanulják meg, hogy féljék az Is
tent. (Deuter. XXXI., 10—13.). 
Amit a tóra a hetedik esztendőre 
rendelt, azt a mi bölcs zsinagógái 
hagyományunk évről-évre megis
métli: egész éven át olvassuk. 

szukkótkor befejezzük; a záróün
nep egyúttal a tóra lezárásának, 
a tórának örömünnepe.

Aggadánkban a szukkót, szinte 
mérője, meghatározója lett a tóra 
iránti, az Isten iránti hűségnek. 
Egy híres derósóban a népek el
vonulnak Isten előtt. Róma kér
kedik fórumaival, thermáival; 
Perzsia hatalmas hídjaival, diadal
mas hadjárataival. Isten rájuk bi
zonyítja, hogy büszke műveiket 
önös, hiú szándékból alkották 
meg, nem Isten szolgálatára. Erre 
a népek azt kérik, tegye őket Is
ten próbára, nem követik-e az Ö 
akaratát. Próbául Isten elrendeli, 
lakjanak sátorban. Fölépítik, de 
amikor a nap tikkasztóan odasüt, 
tisztelet nélkül ledöntik a sátrat.

tSzímcíicLsz ’úóra
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Lechájim; testvérek! Nyújtsátok kezetek!
Egészség és béke legyen ma részetek!
A Tórát olvassuk ma ismét a végen,
Ma újból megkezdjük olvasni, mint régen.
Vigadjál! Légy hálás, az Úr nevét áldjad,
Aki örök törvényt s örök életet ad.
Vigaszunk, reményünk volt ez a szent Tóra, 
Gálutban tévelygőt az vezérlé jóra.
Csókoltuk a Tórát, míg a népek vertek
S templomink kifosztva, romokban hevertek.
A dal, mit honunkban daloltunk, elnémult,
Felejtve szent nyelvünk, felejtve dicső múlt...
A vad ellen tőlünk mindent elragadott,
De Tóránk, a kincsünk, mégis megmaradott!
Bár törzsünk vándorolt számtalan országon,
Mi csüngtünk a Tórán, mint gyümölcs az ágon.
Óh, sokat szenvedtünk! S ha űzött gonosz elem,
A Tóra keblén volt pihenés, védelem.
Két ezer esztendő! Szavakban mily csekély:
Ámde a kínzótInak, mily rémes egy ily éj...
Hetvenhét nemzedék! Mily sötét századok!
Minden nép-csapásért a zsidó volt az ok...
Ne kérdjed, hogy történt! Ha tárnám elétek,
A Szimchasz Tórán sem ízlene az étek...
Minek is kell mindezt újból elbeszélni!
Hisz máglyán oktattak zsidó módon élni.
Mindenünk elveszett, feláldoztunk mindent; 
Csakhogy megmaradjon drága Tóránk, a Szent!
S milyen lesz a jövő! Hagynak-e majd élni! 
Szabad-e egy világ-javulást remélni"!
Hlgyjiiuk! Hisz él az Úr s a Tóra, Testvérek!
Ne félj hát! Ne sírj hát. tiszta zsidó lélek!
Emeljük magasra s kiáltsuk: a Tóra
A világ egyetlen hű vigasztalója!

Nem állották meg a próbát. 
(Abáda Zara 2, 3.)

Manapság megszoktuk, hogy a 
rós hassónó, a jóm kippur, a pró
baköve annak, hogy ki még zsidó. 
Ebben az aggadában is a próbakő 
a szukkót. Az ünnepi csokor azt 
szemlélteti, hogy amit a föld te
rem, azt az isteni Gondviselés sar- 
jasztja nekünk: akár a büszke 
pálmát, a pompázó eszrogot, akár 
a nemes myrthust, akár az aláza
tos fűzfát. A szukkó viszont Iz- 
ráel viszontagságos vándorlására, 
történelmi múltjára emlékeztet: 
aki a szukkóban vallásos lélekkel 
tartózkodik, az egynek vallja ma
gát Izráel hagyományával, Ek- 
kép a félelmetes rós hassónó és 
jóm kippurhoz méltán sorakozik 
a szukkót, mint hitvalló ünnep.



ZSIDÓ ÉLET 3

|hartsteÍn7ajo7'"|
Hatalmas tartóoszlopa dőlt ki a 

magyar orthodoxiának, vasbeton
pillére a magyar zsidóságnak: 
Hartstein Lajos, az Ortli. Országos 
Iroda iigyvezető-elnöklielyettese, 
hosszú, az igazi hívő türelmével 
elviselt szenvedés után, életének 
79. évében meghalt. Vele ismét tá
vozott egyike azoknak, akik a 
régi, megesonkítatlan, boldogabb, 
hatalmasan fejlődő Magyarország 
tanúiként éltek közöttünk.

Vannak férfiak, akiknek úgy 
külső megjelenéséből, mint min
den cselekedetéből, testi és lelki 
habitusából egyaránt kiütközik 
első ránézésre a vezetésre hiva
tott ember. Hartstein Lajos ezek 
közé tartozott. Bármilyen téren 
kapcsolódott bele valamilyen moz
galomba, vagy munkába, azonnal 
az élre került, a munka oroszlán
része neki jutott, a mozgalom irá
nyítása reá hárult, a döntő szó 
az övé volt. A zemplénmegyei 
Szomotorban született, Ungváron, 
a híres Mannheimer rabbinál, 
majd Beregszászon végezte tanul
mányait, azután, amikor feleségül 
vette a munkácsi Kron leányt, itt 
is telepedett le és csakhamar 
egyik vezére lett nsmcsak a Fel
vidék orthodoxiájának, hanem a 
függetlenségi és 48-as mozgalom
nak Beregmegyében. Mert ez is 
jellemző vonása volt Hartstein 
Lajos lelki arcának: lelkes zsidó, 
de egyben izzó magyar volt, ami
ként egy személyben tudott hité
ben megalkuvás nélkül orthodox, 
de egyébként, a mindennapi élet 
kívánalmaival számoló, a modern 
haladás minden megnyilvánulása 
iránt érdeklődést mutató, megértő 
lenni.

Mint a Felvidék orthodoxiájá
nak kimagasló alakja korán fel
kelti az orthodox zsidóság köz
ponti vezetőségének figyelmét és 
szőkébb pátriájának bizalmából, 
valamint abból a várakozásból fo- 
lyóan, melyet a fővárosi központi 
vezetőség tehetségéhez és szervező 
erejéhez fűz, 1903-ban Budapestre 
kerül az Országos Orthodox Iro
dához. Tanácsosi rangban kezdi 
meg a magyar orthodoxia szerve
zését, mely körül szerzett érdemei 
elismeréséül már 1925-ben az 
Iroda álelnökévé, majd 1934-ben 
ügyvezető-elnökhelyettesévé vá
lasztja.

Lebilincselő egyéniségével, nagy 
tudásával, europécrségével és nem 
utolsó sorban a diplomácia leg
nagyobb tökélyre fejlesztett mű
vészetével hallatlan tekintélyt 
szerez magának, nemcsak hitlest- 
vérei, hanem a hatóságok előtt 
is. Zsidó felekezeti kérdésekben 
Hartstein Lajosnak döntő szava 
van, véleménye irányítja sok te
kintetben a felügyeleti hatóságok 
állásfoglalását is. Ha valahol 
egyenetlenség, elfajulással fenye
gető véleménykülönbség mutatko
zik az orthodox községekben, ő a 
békéltető, a kiegyenlítő, a döntő
bíró, akinek tudása és autoritása 
pontot tesz a vita után. Ilyen kö
rülmények között természetes, 
hogy mindig és minden alkalom
mal ott van azoknak sorában, akik 
a magyar orthodoxiát kifelé és 
felfelé képviselik és ebben a mi
nőségében tagja annak a küldött
ségnek is, mely I. Ferenc József 
király elé járul, hogy megköszönje 
az orthodox statútumok megszen- 
tesítését.

Azt a hatalmas tekintélyt, me
lyet az orthodoxia körében élvez, 
a hadvezetőség is gyümölcsözteti 
a háború alatt. Öt szemeli ki, 
hogy a hadsereg főellátását vál
lalja és véget vessen a szállítá
sok körül mutatkozó visszásságok
nak. Ezt a megbízatást elhárítja 
magától. Amikor azonban azt kí
vánja tőle a vezérkar főnöke, báró 
Hötzendorf i Konrád, hogy vállalja 
a Felvidék hadszínterén a zsidó 
lakosság megszervezését az ellen
kémkedés számára, ennek haladék
talanul eleget tesz és pedig a leg
teljesebb sikerrel. De sem ezért a 
cselekedetéért, sem azokért a szol
gálatokért, melyeket az országnak 
és a zsidóságnak élete folyamán 
tesz, semmiféle címet, rangot, ki
tüntetést nem fogad el. Minden 
erre vonatkozó érdeklődésre azzal 
válaszol, valamennyi ilyirányú 
próbálkozást azzal hárít el magá
tól, hogy számára, aki apai rész
ről Dávid király, anyai részről 
Áron főpap leszármazottja, aki
nek egyik őse, Akiba spanyol 

MEINL kávé fogalom

herceg, köznevén „ a budai her
ceg” 452 évvel ezelőtt jött Ma
gyarországra, semmiféle kitünte
tés nem jelent rangemelkedést.

Az orthodoxia fenntartása körül 
kifejtett működésének egyik leg
kiemelkedőbb cselekedete az volt, 
amikor lehetetlenné tette azokat a 
kísérleteket, melyek a pesti ortho
dox hitközséget a neológgal akar
ták egyesíteni. Ezen a téren is 
hajthatatlan volt. Megértő maga
tartást mutatott a neológia élet
formái iránt, de azon a vélemé
nyen volt, hogy a zsidóság igazi 
fenntartója mégis az abszolút ha
gyományhűség és ezért az ortho
doxiának meg kell maradnia ön
álló egységnek.

A harmincas években kezdett 
betegeskedni. Betegsége akkor vett 
rossz fordulatot, amikor, mintegy 
másfél esztendővel ezelőtt elvesz
tette feleségét. Azóta csendesen, 
megnyugvással várta az elmúlás 
pillanatát. Ez, sajnos, csakhamar 
be is következett és Hartstein La
jos szeptember 12-én esti 6 órakor 
örök álomra húnyta le szemét.

*
Lapunknak megalakulásának 

pillanatától kezdve támogatója, 
megértő pártfogója, tanácsadója 
volt, amiként gyakran kereste fel 
értékes írásaival elődünket, a 
„Zsidó Évkönyv”-et is. Főszer
kesztőnkhöz, Kecskeméti Vilmos- 
hoz meghitt barátság fűzte és ez 
a barátság, mely elkísérte elhúnyt 
főszerkesztőnket egész élete vé
géig gyakran nyilvánult meg tet
tekben is. így nekünk külön pó
tolhatatlan veszteségünk az ő ha
lála.

s
Csendes, az orthodoxia szabá

lyai szerint dísz nélküli temetése 
hétfőn, szeptember 13-án volt a 
rákoskeresztúri orthodox temető
ben. Kívánsága szerint búcsúbe
széd nem hangzott el, csak a szí
vek. a tekintetek beszéltek szavak
nál hangosabban, az elfojtott zo
kogás mutatta, milyen nagy mér
tékben érzi át a magyar zsidó
ság egyeteme, a tisztelők tábora 
és nem utolsó sorban az elárvult 
család azt a pótolhatatlan veszte
séget ,mely távozásával érte. Le
gyen áldott az igaz férfi emléke!
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ÁTMENTÉS
Irta: GEKÖ ÖDÖN

Az antiszemitizmusról tudva
levő, hogy vagy üzlet, vagy poli
tika: Mindkettőnek eszköze. Maga 
az antiszemitizmustól megszállot
tak tömege, a sokaság, nem tudja, 
hogy amannak is, emennek is 
csak médiuma. Hogy csak nyáj a 
szónak Nietzschei értelmében. 
Szeretnék Nietzseliét az antiszemi
tizmus apostolának megtenni, de 
ő „Jenseits von Gut und Bőse” 
munkájában egyenesen bocsánatot 
kér, amiért „infieiált területen 
rövid ideig tartózkodni merész
kedvén. nem maradt teljesen men
tes ettől a betegségtől”. Az ö meg
határozása szerint az antiszemi
tizmus infekeiós betegség. Tőle 
ered az a meghatározás is, hogy 
„Rossz mindaz, ami irigységből és 
bosszúból fakad”. S egy Riehard 
Spechttől közzétett Nietzsche-kéz- 
iratban ezt olvashatjuk: „az olyan 
fej, amely nem ment tönkre: egyre 
növekedett. Növekedés tökéletese
dést jelent. Egy faj életében lé
tezésének tartama szükségszerűn 
meghatározza fejlődésének magas
ságát: a legrégibbnek a legmaga- 
gasabbnak kell lennie. A zsidók 
föltétien értelemben okosak; zsi
dóval találkozni jótétemény le
het.” íme Nietzschenek, az antisze
mitizmus „apostolának”, zsidófaj- 
elmélete. A nyáj nem tud róla, a 
kolomposok pedig eltitkolják.

Az emberi nyájszerűség saját
ságos lelkületi jelenség: az akarat
nak semmi köze sincs hozzá, ideo- 
motorikus. Talán még a kolom
posok jórésze is akaratlanul cse
lekszik, érez és gondolkozik. Kü
lönben sem bizonyos, hogy az aka
rat irányítja-e a gondolkozást, 
vagy ia gondolkozás az akaratot. 
A gondolkozó antiszemitizmusról, 
az üzletiről és a politikairól, sem 
tudhatni, hogy benne melyiké az 
elsőbbség: a gondolaté-e vagy az 
akaraté? Bizonyos, hogy etikai 
ideál nem ösztönzi. Ezért nem so
rozható az antiszemitizmus a kul
túra elemei közé. Valahogy beha
tol a korok civilizációiba, mint 
infekció, ahogy Nietzsche megha- 
1 orozta, s mint ilyen: betegség, 
korok nyavalyája, de a kultúrá
nak nem energiája, hiszen a kul
túráról azt vallják, hogy az in
tellektus. az erkölcs, a szabadság 
s az emberség szintézise.

A magyarországi antiszemitiz

mus ellenkezik a magyar gondo
lattal is, mert a magyar gondolat 
kultúrgondolat. A magyarság 
mindig kultúrnép volt, mert er
kölcseivel, szabadságszeretetével 
és intellektusával, mindig részt 
akart venni a világ szellemi éle
tében. A nyugat felé vágy a ma
gyarság kultúraösztöne, életösz
töne volt. Szent István politikai 
ideálja erkölcsi ideál, kultúrideál 
volt. És ilyen ideálok voltak Szé
chenyinek. Kossuthnak a „huszon
öt évnek”. Deáknak és annyi nagy 
magyarnak ideáljai. A magyar 
múltnak ideáljai voltak. Kell, 
hogy a magyar jövőnek is az 
ideáljai legyenek. Aki a régi po
litikailag és erkölcsileg kultúr- 
országnak, Nagy-Magyarország- 
nak ideáljaihoz hű, nem lehet an
tiszemita. Az antiszemitizmus 
Nagy-Magyarország gondolatához 
való hűtlenség.

Egy nép kultúrája, műveltsége 
abban is nyilvánul, hogy hogyan 
osztozik az embirség kultúrájá
ban. szellemi életében. Az antisze
mitizmus nem az emberiség szel
lemiségének része, hanem homá
lyos, zavaros képzeteknek, a bizo
nyításoktól való irtózásnak ér
vényesülése, amennyiben „infek- 
ciós betegség”, vagy pedig egye
sek. csoportok öncélúsága, ameny- 
nyiben üzlet, vagy politika. Nem 
lehet nyilvánulása a magyar gon
dolatnak, a magyar ideálnak. Nem 
is ideál, hanem idol, nem esz
mény, hanem elfogultság, káprá- 
zat.

Az ideálnak és idolnak ez a 
szembeállítása nem szójáték, mint- 
ahogy nem az az error és terroré, 
a tévelygés és megfélemlítésé sem. 
Terror terjeszti az errort és idolok 
lépnek az ideálok helyébe.Az ideá
lokat az idolok terrorja alól át
menteni a jövendő számára a ma
gyar nagypolitikának egyik föl
adata. Ennek a föladatnak része 
az antiszemitizmus leküzdése. 
Nem is zsidó feladat, hanem ma
gyar szükségesség is.

A zsidóság mindig részt vett az 
emberiség szellemi életében. Hi
szen az etikai ideálok s a humani
tás eszménye, elemei az ő hité
nek, vallásának és alapvetői vol
tak a világon uralkodóvá lett 
idealizmusnak. Elemei az ő „re- 
solut vallásának”. Ugyancsak 

Nietzsche nevezte el annak, azt 
mondván róla, hogy „nem kell 
szégyenkeznie a „modern ideák” 
előtt, s hogy a zsidók neki kö
szönhetik, hogy a legmostohább 
körülmények közt is (inkább, mint 
kedvezők közt) erényeiknél fogva, 
amelyeket, manapság gonoszsá
goknak szoktak bélyegezni, helyt 
tudnak állni”. A zsidóságnak, az 
eszmék és eszmények népének 
munkájával, magatartásával, er
kölcsi idealizmusával, részt kell 
vennie az eszmék és eszmények 
átmentő munkájában is. Ebben a 
nagyszerű magyar feladatban és 
emberiségi kötelességteljesítésben, 
a magyar múltnak a magyar jö
vendő számára átmentésében.

Nemcsak a filozófiának követel
ménye, hogy a megismerés útja 
megszabadíttassék az idoloktól, 
hanem az életnek, az emberiség
nek, egy jobb világ hétköznapjai
nak és ünnepeinek kategorikus 
imperativusa: szabad utat a tiszta 
megismerésnek. Átmenteni a vi
lágot a világosság számára. Azok 
a Nietzsche említette „legmosto
hább körülmények” megint rázú
dultak a zsidóságra és mostohák 
a magyar zsidóság körülményei 
is. Mégis, a puszta jelen kihasz
nálói, a jelent idolokkal körül
bástyázok mesterkedései, önzése, 
vagy gyászos .'.karathíjassága da
cára zsidóságunk meg fogja állni 
helyét a magyar átmentésben.

S ez az átmentés nemcsak a ma
gyar szellemiségnek és a magyar 
philosophia morálisnak követel
ménye. hanem politikai szükséges
ség is. Hiszen a Nietzsche meg
állapította infekeiós betegség a 
magyar függetlenségnek és önál
lóságnak is veszedelme. Az új an
tiszemitizmus vakká, tesz minden 
egyéb meglátás és belátás iránt, 
mechanizál öntudatokat, a mecha
nizmusokat pedig olyanok mozgat
ják. akiknek nem kell a magyar 
függetlenség, politikai és állami 
függetlenségünk. Vagy, akiket 
legalább nem érdekli. Ez a meclia- 
nizáltság nemtörődéseket tenyészt. 
Es jóhiszemű fiúk és öregek nem 
is tudják, hogy milyen ideálokkal 
nem törődnek. Elfogultságok gyű
lölködő fanatizmusát, vagy aka- 
rattalan fatalizmust érlelnek, 
mindkettő veszedelme az állami 
létezésnek, a magyart egyenesen 
aláaknázzák. Az az átmentés te
hát Magyarország politikai meg
mentése is. Magyar Magyarország 
ezért nem lehet antiszemita.
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A Budai Hitközség Elöljáróságénak nyilatkozata:
A budai elöljáróság a kővetkezőket közli:

NYILATKOZAT:
Az Egyenlőség c. lap f. hó 9-iki 

számában megjelent közlemény
ben foglaltakra vonatkozóan ki
jelentjük a következőket:

1. A Budai Hitközség Elöljáró
sága soha nem járult hozzá olyan 
cikk megírásához, amely a Pesti 
Hitközség ellen izgatna, vagy a 
hitközséget rágalmazná. Még ke
vésbé rendelt meg ilyen cikket.

2. Hitközségünk vezetése alatt 
csak a hivatalos lapunk, a budai 
hitközség Értesítője áll. Az ebben 
foglalt cikkekért a felelősseget 
vállaljuk. Helytelen fenti lap azon 
közleménye, hogy más felekezeti 
lapok is a mi vezetésünk alatt áll

Kilátszó vádak
Az „Egyenlőség” c. lap, amely 

a vele egy körben bolygókkal 
együtt állandóan támadja a budai 
hitközség vezetőit, amiatt, mert 
hitközségük létérdekeiért síkra 
szállnak:, — most, ahelyett, hogy 
a bűnbánat napjainak megfelelően 
számot vetne lelkiismeretével az 
eddiginél is tovább merészkedik 
és magát a hitközséget, az er
kölcsi testületet állítja pellengérre. 
Legutóbbi számában, egy alantas, 
kifejezésekkel telített cikkben azt 
a vádat emeli a budai hitközség 
ellen, hogy karöltve a cionisták
kal „izgat” a pesti hitközség el
len, hogy „megrendel” olyan hír
lapi cikkeket, amelyek izgatást 
tartalmaznak.

Elszomorító jelenség, hogy ez a 
lap, amely magát a „magyar zsi
dóság politikai hetilapja” címmel 
tűnteti ki, annyira megfeledkezik 
kötelességeiről, tért engedve ilyen 
közleményeknek, holott ennek a 
cikknek tendenciózus volta nyil
vánvaló, hiszen maga elárulja, 
célja, hogy felhívja a dologra a 
„jóhiszemű nemzsidók” figyelmét. 
Tehát ezek előtt akarja lerontani 
a budai hitközség presztízsét, er
kölcsi értékét. Ámde kevésre be
csüli ez a lap azon nemzsidók íté
lőképességét, kik felekezetűnk 
ügyei iránt a mai vészes időkben 
is türelmes, jóindulatú érdeklődést 
tanúsítanak, — ha azt hiszi, hogy 
hitelre talál náluk az e fajta rá
galom. Hiszen mindenki tudja: 
melyik helyről vannak elindítva 

nak. Ebből következik, hogy a 
közleményben felsorolt felekezeti 
lapok cikkeiért semmi tekintet
ben sem lehet a felelősséget reánk 
hárítani.

3. Hitközségünk elöljárósága 
politikai ügyekkel nem foglalko
zik, semmiféle politikai színezetű 
szervezettel nincsen nexusban.

Budapest, 1937 szeptember 13.
A BUDAI IZR. HITKÖZSÉG 

ELÖLJÁRÓSÁGA
Dr. Kriszhaber Adolf 

hit.k. elnök.
Diósi Jenő
főtitkár.

és hova akarnak vágni az ilyen 
beállítások. De akármilyen rutin
nal is végzik ezt a műveletet, nem 
sikerül úgy leplezniük, hogy fel
ismerhetők ne legyenek a bárány 
húsára Áhítozó ordasnak körvo
nalai.

Bizony, most is csak ürügy az 
a vád, hogy a felekezeti béke vi
zeit a budai hitközség zavarja.

SZUKKÓSZ
Irta: Dr. RUBINSTEIN MÁTYÁS 

szekszárdi főrabbi

így szól az ünnepi ige: „Bászuk- 
kósz tésvu sivász jómin... Sátrak
ban lakjatok hét napig.... hogy 
megtudják a ti nemzetségeitek, 
hogy sátorokban Ijakattam Izráel 
fiait, amikor kihoztam őket Egyip
tom földjéről...”

Nem tűnik ki határozottan ebből 
az igéből, hogy mi a sátor jelentő
sége. emlékjel-e, vagy jelkép, Isten 
oltalmára emlékeztető. Egy szó mé
gis arra mutat, hogy a sátor itt jel
képi jelentőséggel bír, — így mond
ja egy talmudmester. „IJakattam”

STE1NER ÁRM1NNÉ dhbd -w
imakönyvkereskedése

Budapest VI., Király-u. 8. Tel.: 123-806 
Imakönyvek, finom minőséiiö íyapju- és 
sebem-taleszok. kegyszerek Menyasszonyi ima
könyvek nagv választékban, legfinomabb bőr
kötésekben. Zsidó tudományos könyvek. Veszek 
használt zsidó tárgyú és héber könvveketmagas áron 

Kérjen árjegyzéket!
IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

(hósávti) s nem: „laktak” (josvu) 
„Izrael fiai”, az Isten oltalma mel

lett laktak sátorokban.
Az a körülmény is, hogy a sátor 

össze van kötve a növénycsokorral, 
amellett szól, hogy a sátor jelkép. 
Mintha a növényesokor a sátor ol
talmat jelentő értelmét alá akarná 
támasztani. Mintha mondaná: Nem 
elég neked a sátor az isteni olta
lom jeléül, nézd a természetet, 
amely az Isten jóvoltából létre
hozza számodra a terményeket.

S mint az isteni oltalom jelképe, 
valóban hű s kifejező jelképe Iz
rael történetének. Izrael története 
a szenvedések s viszontagságok Ián 
colata. Hogy fennmaradhatott, csak 
az isteni oltalomnak köszönhette. 
Nagyon megnyugtató tanulság szá
munkra. Mennyi szenvedés neheze
dik ma is Izraelre a világon? S a 
mi szeretett hazánkban sem a leg- 
rózsásabb ma a helyzetünk. Messze- 
estünk az emancipáció utáni idők
től. Ezer gát tornyosul Izrael fiai
nak érvényesülése elé. Menjünk a 
sátorba s emlékezzünk. Sokkal sú
lyosabb válságokból kiszabadított 
bennünket Isten, nem fog elhagyni 
bennünket most sem.

S Izrael minden egyes fia és 
lánya is. aki ma szenved, nélkülöz, 
nem találja megfelelő elhelyezkedé
sét. vagy egyáltalán nem talál el
helyezkedést, szemlélje a sátort, 
meg a növénycsokrot s tanuljon 
hinni, bízni s eszméljen főleg arra, 
hogy olyan népnek a gyermeke, 
amelyet csak az isteni Gondviselés
ben való bizalom tudott az elenyé- 
széstől megmenteni.

Ha Izrael nagy válságai idején, 
akár Babilóniában, akár az őt ha

jóira üldöző Szíriában, akár a sö
tét gettóban meginog, alig merjük 
kimondani a szót: örökre veszve 
van.

Bizalma és kitartása tartotta 
meg. Bizalom s kitartás — ez le
gyen a Szukkósz ünnepének tanul
sága.
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Lényeges külsőségek
Ma: BEREGI SÁNDOR Dr.

Aki ismer, tudja rólam, hogy 
nem vagyok pietista és hogy val
lási ügyekben messzemenően a li
berális és modern gondolkodás 
híve vagyok. Ezt előre kell bo- 
csátanom, mert nem szeretném, 
ha felszólalásom félreértésre adna 
alkalmat és azt a látszatot kel
tené, mintha e sorokkal nagy hit- 
buzgóságnak akarnám jelét adni, 
ami az őszinteség rovására esnék.

De azt hiszem, hogy kétszere
sen kell latba esni a templomi 
áhítat növelésére intő szózatnak, 
ha bizonyos formák szigorúbb be
tartásának kezdeményezésére re
formokra hajlamos, vagy közöm
bösnek vélt oldalról jön.

Több ízben szóvá tettem már 
egynémely a jó ízlésbe és a kul
túrált emberek érzésébe ütköző 
jelenségeket, melyeknek a zsidó 
valláshoz, még kevésbé annak lé
nyegéhez sincs bármi közük. írá
saimnak — sajnos — nem volt 
semmi hatása, amit részben annak 
tulajdonítok, hogy a pásztorok 
nem akarnak a reformerek hí
rébe keveredni. Elvük a laisser 
fairé, laisser passer, maradjon 
minden úgy, ahogy van. A nyáj 
pedig részben közömbös, részben 
nem is látja a kinövéseket egyéb 
bajaitól. De térjünk a tárgyra!

Esküvőre, zsúrra, látogatóba, ha 
megyünk, rendszerint ünneplő 
ruhát öltünk, vagy legalább is a 
szebbet és kifogástalanabbat vesz- 
sziik magunkra. Ugyanezt tesszük 
munkaszüneti napon, ha sétálni 
megyünk. Ezt a szokást gyako
rolja még a legalacsonyabb tár
sadalmi réteghez tartozó egyén is 
ösztönszerüen és a megkülönbözte
tett öltözködés egyik parancsola
tává lett' már régóta az új kor 
emberének. A színházat is majd
nem kivétel nélkül megtiszteljük 
azzal,hogy nem látogatjuk munkás 
zubbonyban. Mennyivel természe
tesebb tehát az a kívánság, hogy 
araikor Isten színe elé járulunk, 
különösen ünnepnapokon, ünneplő 
ruhába öltözködjünk és a gyüle
kezetnek e tekintetben való har
móniája ne zavarja azt a lélek
emelő hatást, amit az istentiszte
lettől várunk.

Sajnálattal kell megállapítani, 
hogy e tekintetben nálunk még 
azok sem járnak elől jó példával, 

akikre mint a hitélet vezetőembe
reire a gyülekezet szerényebb tag
jai rendszerint felfigyelnek. Meg 
a legnagyobb ünnepnapokon is a 
ruhák tarka-barka volta dominál, 
nem szólva a férfiak kalapjairól, 
melyek sokszor a jó ízlést sértik 
és a test legfelső részén elhe
lyezve elsősorban tűnnek fel. Né
metországban minden pénteken 
este és a szombat délelőtti isten
tiszteleteken csak fekete ünnepi 
ruhába öltözött és ciliuderes vagy 
legalább is kemény fekete kalap
ban jövő férfiakat lát az ember a 
zsidó templomokban, sőt e tekin
tetben oly szigorú a felfogás, hogy 
a szentírás felolvasásakor nem 
megfelelően öltözött egyént a 
tóra elé fel sem engednek. Persze 
még fokozottabban ügyelnek ün
nepnapokon arra, hogy az ájta- 
tosság minél szebb külsőségekben 
is megnyilvánuljon.

Kétségtelen, hogy az annyiszor 
korholt fegyelmezetlenség és az 
elmélyedésnek hiánya a kénye
sebb igényű templomjárókat igen 
kellemetlenül érinti és sokszor a 
templomlátogatástól egyenesen el- 
riaszja. Azért kívánatos volna, ha 
a szertartások rendjének felügye
lői, elsősorban a papok, nyilváno
san is korholnák azt a közömbös
séget, amely az ünnepnapi isten
tiszteleteken való megjelenés 
szempontjából méltán esik kifo
gás alá, a hitközségek pedig kü
lön is egyenes felhívást intézhet
nének a hívőkhöz az itt kifeje
zésre jutott elgondolások tárgyá
ban. Ennek bizonyára meg lenne 
a foganatja.

Legyen szabad az illetékesek szí
ves figyelmébe ajánlanom azt az 
ötletemet, hogy a férfiak legalább 
a három legnagyobb ünnepnapon 
(újévkor c,-. az engesztelő napon) 
lehetőleg kivétel nélkül felié; se-

" JL ZONGORÁK, HANGSZEREK 
legjobbak, legolcsóbbak 

REMÉNYI
? | y Budanest, Király-u. 58-

‘ J Kérjen 5$. sz. árjegyzéket. 

ivemből készült sapkát öltsenek a 
templomban, ami a higiénikus 
szemponttól eltekintve, kényelmes 
is. főként pedig nagjon alkalmas 
a hívőkre mély hatást gyakorolni. 
Igen csekély áldozatról van szó, 
minden egyes részéről, aki ehhez 
a mozgalomhoz csatlakoznék an
nál is inkább, mert hiszen egy 
ilyen fehér fövegnek megszerzése 
mindenkinél egy egész életre szól.

Nagy megütközéssel láttam eze
ket a jelenségeket a most lefolyt 
újévi ünnepeken is. A hitközségi 
vezetőséghez tartozó férfiak is 
tarka ingben, világos szürke ut
cai ruhában álltak az oltár előtti 
emelvényen, egyeseknek még a 
kalapja is hétköznapi volt. Igazán 
nem lélekemelő látvány még a hi
tetlen számára sem.

Legalább külsőleg adjuk meg a 
tiszteletet a templomnak és az ün
nepnek, hiszen minden szerény 
polgárnak van egy „ünneplő ru
hája”. Öltsétek föl testvéreim 
szombaton és ünnepnapokon. És 
érezni fogjátok, hogy méltóan je
lentek meg az Ür színe előtti!

Egyik legszebb imánk a „Máh 
tauvu auholeho!” Mily szépek a 
sátraid. Jákob! Áhítattal és ünne
pélyesen illik oda járulnunk.

JcooreMió
C&irta : Hernád Henrid 

Jevoreliehó! Tied az áldó szó 
Adonáj, — hol a seb nem fáj már. 
Vejismerehó: van Oltalmazó, 
dóér Adonáj: Világítottál. 
Pónov elehó: Arcod sugárzó. 
Vehunekó: Te örök Kegysugár. 
Jiszó Adonáj: Te vagy a fényszóró. 
Pónov elehó: Szemfényed felénk, jár. 
T ajószém lehó: Lelki harc, ha jó, 
Sólaum. — Szívekre béke száll.

A londoni „Hóm Exhibition 1937 
kozmetikai szenzációja, a ráncos, 
petyhüdt, klimaktériumban lerom
lott arcbőr javításának új tudomá
nyos módja, otthoni kezelés mellett. 
Felvilágosítás: Gré kozmetika Bu
dapest. TV., Petőfi Sándor-utea 10. 
— Párisi-utca 3.
. Ugyanott kozmetikai kurzusok, 
laboratóriumi kiképzés.

Előkelő uriasszony
a Barcsay-gimnázium közvetlen közelében 

tanári korrepetálással, külön szobával 
teljes ellátást adna 1—2 diák számára. 

Cim : a kiadóhivatalban.
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Petíciómat elutasították
Irta: HÁMOS GYŰL A.

Múlt évben tartotta a pesti izr. 
hitközség képviselőtestületi tagvá
lasztását. A hitközség elnöke és 
elöljárósága szóban és írásban fel
szólította a hittestvéreket s felhívta 
figyelmüket arra, hogy minden dol
gozni tudó és akaró jó zsidónak ott 
van a helye a felekezet hajójának 
fedélzetén, hogy a veszélyeztetett 
hajót egyesült erővel vezethessék 
vissza a jogok egyenlőségének és a 
munka szabadságának révébe. Mi
után a választók névlajstromába 
nem voltam felvéve, a felhívás alap
ján felvételemet kértem. Legna
gyobb megdöbbenésemre kérelme
met az alapszabályokra való hivat
kozással azzal utasították el, hogy 
nem fizetek legalább évi 30 pengő 
hitközségi adót, illetőleg nem va
gyok bekebelezve. A bekebelezésre 
való hivatkozás személyemen kívül 
több tízezer hitközségi tagot érintett 
s ezt törvényellenesnek vélvén, a hit
községi választást a kultuszminiszter 
úrnál megpeticionáltam, aki most 
utasította el peticiótnaf./Természe
tesen meghajlok a miniszter úr dön
tése előtt,

A hitközség tehát kirekesztett az 
aktív választók köréből, ez azonban 
nem riasztott vissza, sőt fokozta 
azon törekvésemet, hogy a hitköz
ség vezetőségének eljárását és mű
ködését éber szemmel figyeljem. 
Ezt meg is tettem s vizsgálódásaim 
közben sok mindent megtanultam 
már az alatt az egy óv alatt, amely 
a panasz beadásától annak elutasí
tásáig eltelt.

így megtanultam, hogy a világhá
borúban elesett zsidó hősi halottak 
emlékét az úgynevezett „Hősök Em- 
léktemplomá”-ban csak tekintélyes 
alapítvány ellenében lehet megörö
kíteni.

Megtanultam, hogy a „Hősök Em- 
léktemplomá”-ban egyetlenegy el
esett hős neve sincs megörökítve, 
ellenben Stern Samu elnök, Giück- 
sthal Samu alelnök, Eppler Sándor 
főtitkár és az elöljárók nevei már
ványtáblán diszlcnek az ő nagy di
csőségükre s az elesett hősök hozzá
tartozóinak s a felekezeti közvéle
mény nagy megrökönyödésére.

Megtanultam, hogy a világhábo
rúban való részvétel és rokkantság 
nem jogcím arra, hogy az illetőnek 
választói jogosultsága legyen.

Megtanultam, hogy a 63.360 hitköz
ségi adót fizetőknek csak 20%-a bir 
szavazati joggal s ezeknek 10%-a 
hitközségi alkalmazott. A választás, 
illetve szavazás alapszabályellenes, 
mert nem titkos.

Megtanultam, hogy a templom 
nemcsak ájtatos imádkozás céljául 
szolgál, hanem kortescélokra is fel
használható választások alkalmával.

Beláttam a hitközség egyik nagy 
üzemének — a Zsidó Kórháznak — 
erkölcsi és anyagi életébe, mellyel 
már több cikkben foglalkoztam.

Megtanultam, hogy lehet adott 
esetébeu a panaszlottból bíró. 
Ugyanis a pesti hitközség elnöke 
egyszersmind az Országos Iroda el
nöke, aki még mellékesen a VI. Köz
ségkerület elnöke is s a legfonto
sabb ügyosztály — szertartásügyi 
— elöljárója. Hogy ez mennyire 
összeférhetetlen, bizonyítja az, hogy 
a pesti izr. hitközség (elnöke Stern 
Samu) ellen beadott panaszomat a 
minisztérium leadta véleményes je
lentéstétel végett az Orsz. Izr. Iro
dának), melynek elnöke ugyanaz a 
Stern Samu), ahol körülbelül fél
évig gondolkoztak a jelentésen.

Megtanultam, hogy milyen jól 
prosperáló üzlet a maceszüzem, de 
a nyereséget csak nagyítóüveggel 
lehet meglátni.

Megtanultam, hogy a hitközség 
úgy épít, hogy rombol. Lerombolja 
az Andrássy-úton levő árvaházi 
épületet, de nem azért, hogy karita
tív célokat szolgáló épületet emeljen 
helyébe, hanem — szállodát, mert 
így nagyobb a jövedelmezőség.

Megtanultam, hogy a verejtékes 
adófillérekből az utolsó 3 évben 
270.000 pengőt helyeztek kiadásba 
diszkrecionális címen, amely valószí
nűleg a Pest-budai választási küzde
lemre kellett.

Megtanultam, hogy a választási 
célokra temérdek pénz van, de a 
hitközség nyugdíjasainak perrel kell 
kiharcolni jogos nyugdíjaikat. 
Amíg egyrészt deficitmentes zár

számadást produkál a hitközség, 
másrészt a bíróság előtt okmányok
kal igyekszik bizonyítani, hogy zár
számadása deficites.

Megtanultam, hogy a hitközség 
élén diktátor van. A választmány, 
képviselőtestület nem számít sem
mit, az elöljáróság, sőt az elnök sem 
cselekvőképes tényezők. A diktátor 
oly erős kézzel fogja a felekezeti 
élet hajójának kormányát, hogy a 
többi személy csak stiffage, mely 
az alkotmányosság látszatát adja 
meg a hitközségnek.

Megtanultam, — de alaposan — 
a hitközség évi zárszámadásáról 
készült mérleget, amelyről már is 
több cikkben számoltam be a nyil
vánosságnak.

Megtanultam, hogy a miniszteri- 
leg jóváhagyott alapszabályok bár
mely pontját bizottsági ülésen, egy
szerű indítvány, illetve szavazás 
alapján meg lehet változtatni.

Megtanultam, hogy a hitközségi 
tagság az 1909 évi dec. 9-én kelt 
130.092/909 sz. kultuszminiszteri ren
delet szerint felvételi díjhoz nem 
köthető, azonban a hitközségnek 
nem lévén érdeke a tömegnek a hit
községi politikába, így a hitéletbe 
való bevonása, alapszabályaiba a 
bekebelezés korlátozását felvette és 
a minisztérium által jóváhagyatta. 
A bekebelezésnek feltételei az alap
szabályok, illetve az ez alapon kifej
lődött gyakorlat szerint állapíttatik 
meg a hitközség által.

Végül — last bút nőt. least — 
tényként megállapítottam, hogy ez 
alatt az esztendő alatt felvilágosító 
munkám nem maradt meddő. Ezrek 
és ezrek vettek tudomást tevékeny
ségemről, melyek nagyrésze a 
„Zsidó Élet” hasábjain láttak nap
világot. De bátorít s további mun
kára serkent az a nagyszámú elis
merés és biztatás, amellyel minden 
oldalról elhalmoznak. Úgy érzem, 
hogy a közért vállalt küzdelmem, vé
gül mégis csak diadalmaskodni fog.

— Reáliskola Tiberiasban. Az új 
iskolaév ismét eggyel gazdagította 
Palesztina iskoláinak számát. Tibe
riasban megnyílt egy reáliskola, 
melynek vezetője dr. Lőwenherz, aki 
eddig a haifai reáliskolában taní
tott.

Japán, orosz, íöröle nyelvórák
BERMTZ-SHOOLBAN
II)., Vörösmarty-tér 2., I. etn. Tel. 483-466-
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Sándor Pál
síremlékének felavatása
Vasárnap délben kegyeletes ün

nepség keretében avatták fel Sán
dor Pál síremlékét a Kerepesi úti 
zsidótemetőben. Az ünnepségen 
megjelentek Sándor Pál özvegye és 
családja, a kereskedelmi miniszter 
képviseletében Gyulay miniszteri 
tanácsos, a képviselőház pártjainak, 
köztük a kormánypárt küldöttsége. 
Képviseltették magokat a TÉBE, a 
GyOSz, a tőzsde, a Lloyd Társulat, 
az Országos Tparegyesiilet, a Pesti 
Izr. Hitközség, a Budapesti Orth. 
Hitközség, az OMKE, melynek el
nöke volt, nyolcvantagú küldöttség
gel és még számos testület.

A művészi síremléket Hevesi Si
mon vezető-főrabbi avatta fel meg
ható imájával:

— Áraszd le áldásodat Urunk 
erre a sokat próbált, szenvedő ma
gyar hazára. Add, hogy kik életü
ket, szívük lángolását, eszméit, kin
cseit és vérük hullását áldozták 
érte, megtalálják jutalmukat egy 
jobb, békésebb, boldogabb jövendő 
felvirradásában...

Utána Stern Samu a pesti hitköz
ség elnöke beszélt, majd Rassay Ká
roly a szabadságpárt nevében szó
lott:

— Sándor Pál egy pillanatra sem 
szakadt el azoktól — mondotta töb
bek között — akiknek sorából fel- 
emelkedett: egész életét a polgárság 
erkölcsi és anyagi felemelésének 
küzdésére áldozta. Félévszázad alatt 
új világ nyílt meg körülötte, olyan 
világ, melyben az üzletből politika 
és a politikából üzlet lett. Új világ, 
amely a gyűlöletet, a lelkek új rab
szolgaságát hirdeti. Ebben a világ
ban küzdött Sándor Pál a régi esz
ményekért élete kockáztatásával is.

Vértes Emil az OMKE és az ösz- 
szes kereskedelmi érdekképviseletek 
nevében beszélt, majd Hegedűs Ló
ránt felsőházi tag, a TÉBE elnöke 
lépett a sír elé:

— Sándor Pál kardja mindig a 
szabad eszmékért harcolt. Sok ne
héz harcban volt bajtársam, olyan 
barát, akinek lelkiismeretességében 
és hűségében sohasem csalódtam. A 
szabadság alapján nyugvó magyar 
érdekképviseletek mindig kegyelet
tel és tisztelettel tekintenek az ő 
alakjára.

Kramer Miksa beszélt még. majd 
a többszázfőnyi közönség a Him
nusz hangjai után hagyta el a ke
gyeletes ünnepség színhelyét.

Szegő Béla a zürichi tárgyalásokról
A Magyar Zsidók Pro Palesz

tina Szövetsége szeptember hó 
4-én, szombat este a Herzl-terem- 
ben rendkívüli választmányi ülést 
tartott, amelynek Szegő Béla a 
Keren Hajeszod magyarországi el
nöke bizalmas körben referált a 
■Jewish Agency ötödik Counclljó
nak üléséről. Mint ismeretes Szegő 
Béla Prof. Dr. Török Lajos egye
temi tanárral együtt, mint a ma
gyar zsidóság ú. n. nemcionista 
részének képviselője vett részt a 
zürichi tanácskozásokon. Szegő 
Bélát, aki a Jewish Agency ötö
dik ülésén elejétől végig részt 
vett, beválasztották a Jewish 
Agency pénzügyi bizottságába is.

Dr. Patai József, a Pro Palesz
tina Szövetség illusztris elnöke kö
szöntötte az előadót .valamint üd
vözölte Prof. Dr. Kiéin Sámuelt, a 
Jeruzsálemi Héber Egyetem ma
gyar származású tanárát, a vi
lághírű Palesztina-kutatót, aki 
Szegő Béla előadása előtt a jeru
zsálemi egyetem kérdéseivel fog
lalkozott. Különös szeretettel em
lékezett meg Kiéin professzor az 
egyetem kiváló diákjairól, akik a 
nap egyik szakában a legnehezebb 
fizikai munkát végzik az ország 
felépítésénél, hogy azut'án a nap 
másik szakában, mint elmélyülő 
tudósok üljenek a könyv mellé.

Költői szavakkal mondott kö
szönetét az elnöklő Patai József 
Kiéin Sámuel mélyenszántó fejte
getéseiért.

Szegő Béla azzal kezdte előadá
sát. hogy ő abban a tudatban 
ment ki a Jewish Agency tanács
kozásaira, hogy ott ötven száza
lékban cionistákat és ötven szá
zalékban nemcionistákat fog ta
lálni, azonban ezt az elválasztó 
vonalat lehetetlen volt megtalálni, 
mert kiderült, hogy azok is, akik 
magukat hivatalosan nemcionis
táknak vallották — cionisták. 
Lady Readinget, pl. mint nemcio
nista delegátust választották be a 
bizottságba, a végén azután Lady 
Reading kijelentette, hogy ő na
gyon köszöni a megtiszteltetést, 
hogy őt a nemcionisták jelölték, 
az illető tisztségre, azonban meg 

Dr. FRENKEL BERNÁT Iaa“áars Zsidó nevelő intézete
int fiVM&iinic a városligeti villanegyedben fiuknak és leányoknak
in • BIC1 BXIV., Szabó Jóxsef ucca 14.. délelőtt 9—1 óráig.

B íS'Jdnif f mjlÁh hlf ŐnvA évesnél idősebbeknek, közművelődésiL’ádny lO és gyakorlati irányú tanfolyamok

kell mondani, hogy ő — cionista.
Majd Weizmannról beszélt az 

előadó. Frappánsan hangzik Szegő 
Béla megállapítása a nagy zsidó 
államférfiúról: a tiszta ész em
bere.

,,Az a nemzedék, az a zsidó pdr 
raszt, aki némán, fegyelmezetten 
a nagy nemzeti ügytől áthatva s 
a közösség érdekeit mindennél 
előbbre helyezve — tűrte, hogy 
termését felgyújtsák, két keze 
munkájának gyümölcsét elpusz
títsák és mégsem mozdult meg, 
mégsem nyúlt fegyveréhez, mert 
így kívánta ezt a zsidó nép jö
vője, — az a zsidó ember, az a 
zsidó paraszt méltó arra, hogy 
szabad emberként éljen egy sza
bad hazában” — idézi Weizmann 
szavait.

— A kongresszuson nem egy
szer hallottam a kifakadásokat 
Anglia ellen, hogy becsaptak ben
nünket. Én azt mondom — hang
zik az előadó szava, — hogy nem 
az angolok csapták be a zsidókat, 
hanem fordítva. Tíz nyugodt év 
állott a Balfour-deklaráció után a 
korlátlan építésre és földvásár
lásra, de a zsidóságnak csak egy 
kisebbik része mozdult meg, mert 
a zsidó az olyan, hogy csak ak
kor hajlandó tudomásul venni a 
vészt, ha már az ő házába is bele
kaptak a lángok.

Félix Warburg, ez a nagy ame
rikai zsidó, akinek közismert nem
cionista mivolta és állásfoglalása, 
ellene volt a zsidó állam megala
pításának, mert — úgymond — 
mit fognak majd szólni a nemze
tek. Mintha bizony a népek be- 
folyásoltatták volna magukat ed
dig is véleménnyilvánításukban 
tetteinktől, — állapította meg az 
előadó.

— Valamelyik lapban azt ol
vastam, — folytatta Szegő Béla, 
— hogy „Ahasvérus hazatért”. 
Én azt mondom: Ahasvérus még 
nem tért haza, de Ahasvérus meg
indult hazafelé . .-.

Patai József mondott köszöne
tét a kiváló referátumért, végül 
Prof. Dr. Donáth Gyula beszélt.
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A foglalkozásokban való arányos eloszlás 
problémája a zsidóságban

Irta: Dr, RÓZSA IGNÁC
VI.

A kereskedelem nem veit szim
patikus foglalkozás a múltban és 
még ma sem az, mert azt tart
ják róla az emberek, hogy nem 
produktív és kis fáradsággal, 
pusztán az ész fondorlataival, 
nagy gazdagságot lehet vele sze
rezni.

Azonban olyan termelési rend 
szer, amelyben az árú közvetíté
sére nem volna szükség, nem kép
zelhető el. Sok ezer évvel ezelőtt 
is foglalkoztak kereskedéssel és 
még egy teljesen kommunista ál
lamban is megmaradt a kereskede
lemnek egy korlátozott alakja. 
Még az Utópiák írói sem tudták 
máskép elképzelni a jövő államát.

A kereskedő népek sem voltak 
ideáljai a szomszédoknak. A kö
zépkori egyház a legmegvetettebb 
foglalkozásnak tartotta, tűrte csu
pán, mert szükség volt rá. A szét
szórt zsidók pedig éppen erre a 
megvetett foglalkozásra vetették 
magukat. Nem ősi hajlamból, mert 
Kanaám földjén sokkal kevésbé 
volt a kereskedelem kifejlődve, 
mint pl. a föníciaiaknál, görögök
nél és rómaiaknál. Mikor a pénz
gazdaság kifejlődött, pénzzel és 
később pénzhelyettesítő papírok 
üzérkedésével foglalkoztak. De 
míg a hatalmas kereskedő-népek 
iránt az ellenszenv nem nyilvánul
hatott meg, addig a vendéglátó 
államokban még azok kebelében 
is, amelyek kereskedést űztek, 
zsidó kereskedővel szemben, min
den gátlás nélkül megnyilvánul
hatott az.

De ezen okokon kívül közbejárt 
í,z a hit is, hogy a zsidó kereskedő 
csal. Ebben a hitben volt valami 
mag, mert a zsidónak több ravasz
sággal kellett űzni a kereskedést. 
Nem faji sajátsága miatt, hanem 
azoknál a korlátoknál fogva, ame
lyek még a kereskedelem terén is 
akadályozták szabad kifejlődését 
és alaptőkéjének aránytalan ki
csinységénél fogva. A zsidó már 
akkor is csalni kényszerült, ha 
olyan helyen árult, ahol a zsidó
nak belépnie, ha olyan árúval ke
reskedett. amellyel kereskednie ti
los volt.

Ha egy zsidó házalót veszünk 
például, akinek alaptőkéje 50 P, 

és üzeme a rongy, csont és nyúl- 
bőr gyűjtésre terjedt ki, de van 
nagy családja, ez kénytelen he
tenként megduplázni alaptőkéjét, 
hogy kenyeret tudjon adni csa
ládjának. Ezt pedig az a zsidó, 
ki tanyáról-tanyára jár és na
ponta 40—50 kilométert is tesz 
gyalog, súlyos bátyúval a hátán, a 
nyúlbőr olcsó megvétele körül 
annyi fortélyt, hízelgést, hazug
ságot kénytelen összehalmozni, 
közben a megaláztatások óriási 
sorát elszenvedni, hogy mire a 
szomszéd tanyában jár, az elha
gyott faluban az a vélemény ala
kult ki, hogy ismét megcsalt a 
zsidó, mert nagyon olcsón vette 
meg a nyúlbőrt. Azt a falusi nem 
látja át, mert ehhez hiányzik a 
közgazdasági belátása, hogy bár
mily olcsón is vette meg a zsidó 
a nyúlbőrt, a tanyai gazda jól jár, 
mert azon az eldugott helyen a 
nyúlbőr elpusztult volna, a csont 
és rongy szemétdombra került 
volna, ha a zsidó házaló, akinek 
mindenáron kenyér kellett, ke
serves vándorlás után meg nem 
veszi és ezáltal nem ad neki érté
ket.

Ha ugyanaz a zsidó 50 pengő 
helyett 500 pengővel kezdi üze
mét, tízszerto kevesebbet kel! ha
zudnia, csalnia és talán százszor 
kevesebbet fáradnia. És ha már 
5000 pengővel kezdi üzlethelyiség
ben. mint nyúlbőrnagykercskedő, 
ahová már bevárhatja az eladó
kat, ugyanazon a szolid alapon 
áll. mint akárki más. Ennek a ke
reskedőnek már a hitel lesz a leg
megbízhatóbb tőkéje. Kereskedői 
tisztes haszonról és kereskedői 
büszkeségről fog beszélni. A zsidó 
kereskedőnek, mint minden más
nak. a nyomorúság szüli a lelki 
deffektusokat és a konszolidáltság 
az erkölcsöt.

De miért kell okvetlen kereske
delemmel foglalkozni a szegény 
zsidónak? Hogyan mer kereskedni

ÚTLEVÉL
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az, akinek semmi alaptőkéje 
nincs? Erre azt feleljük, hogy a 
kereskedelem az egyetlen foglal
kozás, amely minden alaptőke 
nélkül kezdhető, mert a kereskedő 
közvetítő funkciót végez. Ez a köz
vetítő funkció, amely közben a 
zsidó ide-oda szalad, vagyis lát
szólag óriási forgalmat bonyolít 
le, kelti azt a hitet, hogy a zsidó 
gazdag. Grasham-től, a nagy an
gol nemzetgazdásztól származik 
ez a pompás hasonlat a forgalom
ról: ha a forgalom kerekének 
egyik küllőjét tudjuk csak beara
nyozni, de a kereket rendkívül 
gyorsan forgatjuk, a keréknek 
minden küllője aranyosnak lát
szik. Ilyen optikai csalódás a 
zsidó gazdagságnak a látszata is...

Tapasztalhatjuk, hogy minden 
vándor nép. minden vándorló, kó
bor egyén és így a vándorló ke
reskedő iránt is óriási bizalmat
lanság van a népben. Nem is egé
szen ok nélkül fél a nép a ván
dorkereskedőtől. mert ez hama
rabb csal.nem köti a presztizs-kér- 
dés és mire a felelősségrevonásra 
kerülne a sor, ő már a harmadik 
határban jár.

Zsidó, tót örmény és rác 
Köztünk csak árúni jár.
Lakni nem mer senki itt, 
Mert kitójuk a szömit.

(Kriza J. Vadrózsák 35. 1.)
A zsidó kereskedő elleni erőszak 

nem is olyan bűn, sőt valami ma
gyaros virtus is van benne. A 
tolvaj romantika glóriát von a 
betyár feje köré, ki zsidót öl meg, 
mert kereskedő volt, vagy kocs
in áros.

Megölte a zsidót 
Tizenkét garasért 
Szekerére tette 
A nyerges lováért...
Verje meg az Isten
Azt a szolgabírót!
Mért szánta meg nagyon 
Azt a pogány zsidót.
Részeg volt a lelkem, 
Másképp nem is tette 
A zsidó megcsalta 
És ö észrevette ...

„A zsidó rászedte”, ezt emlegeti 
enyhítő körülménynek, de ha nem 
is úgy történt volna .hiszen csak 
egy ..pogány” zsidó életéről van 
szó: azt szabad büntetlenül meg
ölni, ennek alapján a szolgabíró 
nem az igazság kedvéért, hanem 
a zsidó iránti szánalomból bünteti 
meg a tettest: a zsidó nem ember 
a betyár szemében.
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Aki hozzászokott ahhoz, hogy 
büntetlenül sérthet, megalázhat, 
az a nagyobb bűnt, a gyilkosságot 
sem tartja kizártnak és csodálko
zik azon, hogy azt már még sem 
szabad:
Találtam tegnap egy zsidót az úton 
Kérdeztem hol lakik?
Azt mondta, hogy Túron
Nem nézhetvén ötét,
Ügy megvágtam nyakon, 
Hogy feje kiugrott 
Mindjárt a szájlyukon.

(Arany—Gyulai II. 333. lap.)
Úgy tüntetni fel a zsidót, hogy 

jött, zsákmányolt és tovább áll, 
éppen nem emlékeztet a bolyongó 
Ahasvérusra, hanem egy barbár 
hódítóra, egy vandál népre vagy 
sáskajárásra.

Amikor 2000 esztendő alatt a

Budapest zsidó mulattatói
A Fővárosi Orfeum, az éjjeli 

Budapest fénypontja, most ünne
pelte volna negyvenéves fennál
lását, ha már — előbb nem ala
kították volna át színházzá Bu
dapest egyik legszebb színházépü
letét Fellner és Helmer műépíté
szek nagyszerű alkotását. Innen, 
egy lelkes hírlapíró, Zoltán Jenő, 
kezdeményezésére indult ki Buda
pest magyarnyelvű szórakoztatása 
és az ő „Tarka Színpadjában már 
számos, később népszerű zsidó 
előadóművész, szólista, szerepelt.

Ezt megelőzőleg a „Bretli”-ről, 
néhány népénekest s szórványos 
kupléénekest eltekintve, csak né
met szó hangzott el. Ezek a nép
énekesek nagyobbrészt a zsidóság 
sorából kerültek ki. A magyar 
varieté ősei Neumann Dávid ve
zetésével jártak kávéházról-kávé- 
házra.

Az első szervezett mulató a hí
res „Kék Macska” volt a Király
utcában, ennek tulajdonosa egy 
Katzer nevű ember volt, itt lépett 
fel először a zsidó Baumann Ká
roly, aki nyomdászból lett Buda
pest kedvenc dalosa, itt szerepelt 
a híres Schönberg Rudolf, ide 
még Rudolf trónörökös és a wa
lesi herceg (a későbbi VIII. Ed- 
ward) is gyakran ellátogatott 

1863-ban nyílott meg a mai Víg
színház helyén Spiegel (Tüköry) 
sörgyáros „Neu Welt”-je, ahol 
már híres külföldi artisták is 
szerepeltek. Ezt követte 1874 ben 

zsidót ide-oda kergetik, tűzzel,vas
sal pusztítják, vízbe fojtják és mi
kor csak alig 50—100 esztendő óta 
biztos félig-meddig abban, hogy 
megállhat valahol, akkor azt 
mondják neki, hogy a zsákmmány 
után odébb áll. A zsidótól elra
bolta a fenkölt uralkodó megszer
zett vagyonkáját, vagy elnézte mi
ként rabolja ki a fogadónép, az
tán tovább állhatott, illetve to
vább rohanhatott libegve, ha 
puszta életét meg akarta menteni.

Ezekből az idézett dalokból is 
látjuk, hogy a zsidóellenes han
gulatot mennyire irányíthatja az 
irodalom. Arra, hogy ezt bősége
sen megteszi, nem óhajtunk itt 
napjaink irodalmából és költésze
téből idézni, mert hisz csak gaz
dát ági kérdéseket fejtegetünk.

a Károly kaszárnya Rostély-utcai 
szárnyában a későbbi Foliés né
ven ismert mulató. Ennek lelke 
Singer Károly, a későbbi Somossy 
volt. Somossy nyitotta meg a Be- 
leznay kerti (a mai Pannónia 
szálló helyén) lévő mulatót, majd 
a Hajós-utcában a Somossy or
feumot.

A „Folies”-be vonult Oroszy 
Henrik és Leitner Henrik vezeté
sével a „Kék Macska” együttese. 
Itt írta, illetve fordította Oroszy 
álnéven a népszerű bohózatok szá
zait. Közöttük a világhírű, jid- 
disch eredetű (A. Bergmaun) 
Klabriász partie-t. amely bejárta 
százezres előadásban az egész vi
lágot és végre filmre is került. 
Itt lépett először színpadra a „kis 
Roll”, akit műkedvelő előadáson 
látott először Oroszy, itt voltak a 
zsidó Steinhardt, Springer, Bau- 
mann. Schindler, Werner, Gerő 
•József. Roland, a híres Ármin 
József, Tiirk Berta. A mulató tit
kára Herzmann Károly volt, a ké
sőbbi Herzmann orfeum tulajdo
nosa. A Herzmann orfeum kezdet
ben nagyszerűen ment, itt aratta 
sikereit Grossmann József, Eisen- 
baeh. Werner Móni, de a tulajdo
nos később koldusszegényen fe
jezte be életét.

neuvirth testvérek
Alkalmi és nászajándékok, briliáns ékszerek,
ezüst gyertyatartók, serlegek, menorák, tóra-garniturák

nagy választékban! Alkalmi vételek. Saját műhely! Szombat- és ünnepnap zárva!

Közben igen népszerű lett a Ki
rály-utcai Mandl-mulató, ahol 
nem volt beléptidíj, itt játszottak 
először paródiákat, itt volt a ki
tűnő Vasvári Adolf, Váradi Emil, 
Jaulus Morini.

Közben szaporodtak észrevétlen 
a Caffé-ehantanok, közöttük a leg
népszerűbb a Rákóczi-úti Wekerle 
Mulató volt, Glaser Fiilöp kávés 
igazgatása alatt. Itt aratta nagy 
sikereit Göndör Aurél, mint Kátsa 
cigány.

A millenniumi kiállítás idején 
nyitotta meg világraszóló mula
tóját „Ösbudavár”-t a mai Angol 
J’ark helyén Friedniann Adolf, itt 
főleg külföldiek léptek fel.

A Városligetben is ebben az esz
tendőben nyílt meg az „Olympia” 
itt lépett fel TIjvári Károly, Hu
nyadi Emil, Roland Róbert.

A Fővárosi Orfeum Tarka Szín
padának tagjaként kezdte diadal- 
útját Gyárfás Dezső a „Berger 
Zsigá”-val. Itt lépett fel a mái
éin lített Baumannon kívül Kornai 
Berta és Albach is. A Tarka 
Színpad írói között találjuk a 
zsidó Molnárt, Heltait, Szoma- 
házyt, Nagy Endrét (kitért), Pász
tor Árpádot, a zeneszerzők között 
Zerkovitz Bélát. Weinert és ké
sőbb Márkust. A Folies háziszer
zője dr. Haaz István ügyvéd volt.

1908-ban épült a Royal Orfeum, 
amit Fodor Oszkár, majd Braun 
Sándor és Föld Aurél igazgatott, 
később átvette a szerencséskezű 
Bálint Dezső, majd Tarján Vil
mos és Zerkovitz Béla.

Az épületben lévő Sörkabaréban 
lett népszerű Szőke Szakáll és Sa
lamon Béla, míg a Royal Orfeum 
sztárja Solti Hermin volt.

De nemcsak az orfeum népsze
rűsítése és magyarosítása terén 
végeztek úttörő munkát zsidó 
vagy zsidó eredetű artisták, zene
szerzők, írók és vállalkozók, ha
nem a magyar Cabaret megterem
tése körül is, ezekről, majd kü
lön cikk keretében számolunk be.

—r. —nd.

'• bélyegalbum á jejyaékel érdek
lődőknek b é r n. . „ t v e küld: 
BBOHYI JENŐ bétye«kere.ke- 
dé.e. Budapest, IV. Váci ucca 45 
srám. Telelőn: 186-3—36.
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Tehát mi izgatunk
A fakóképii állástalan tanár levele a termetes részvénytársasági 

igazgatóhoz
Nagyon sajnálom, kedves direk

tor úr, hogy távolléte miatt most 
nem tudunk a felekezeti élet ese
ményeiről a szokott módon szép 
kettesben diskurálni. De mert nem 
akarom, hogy a legfrissebb aktua
litás elvesszék számunkra, hát le
vélben értesítem, mi történt ide
haza.

Azon kezdem, hogy a síputcai 
vezérség kedvelt leibzsurnálja, 
rossz szokásához híven, e héten is 
megjelent. (Meddig még?) Ez ma
gában véve egyáltalán nem volna 
különös és figyelemreméltó, mert 
hiszen az adófizető hittestvérek — 
bár más célra — kipréselt adó
pengőiből elvégre még ki lehet 
hétröl-hétre adni egy lapot. Az 
egész nem egyéb, mint egy jelen
téktelen feladat a zárszámadás el-, 
fel- és kitüntető bűvészmutatvá
nyosai számára. Nos hát ez a lap 
legutóbbi számában nem egyébre 
vállalkozott, mint arra, hogy nap
nál világosabban bebizonyítja, 
hogy mi izgatunk a pesti hitköz
ség ellen. Hát mit szól ehez? Mi 
izgatunk! No meg persze a Múlt 
és Jövő is. a budai hitközség is és 
a cionisták is. Még pedig úgy kép
zeli közöttünk a szerepelosztást, 
hogy a budai hitközség megren
deli, mi meg végrehajtjuk az iz
gatást. De az izgatáshoz — ő 
csak tudja! — nem csupán ren
delő és végrehajtó kell, hanem 
serkentő is, aki vagy amely ,.üd
vözlő átiratokban serkenti a to
vábbi küzdelemre a pesti hitköz
ség támadóit”. Ezt a szerepet pe
dig egyszerűen a cionistáknak 
vamja a nyakába.

Láthatja ebből, kedves direktor 
uram, hogy a maguk dédelgetett 
lapocskája milyen becsületesen 
végzi a munkáját. Minthogy állí
tásainkért mi mindenkor helyt tu
dunk állani, amit ő és pátronusai 
igen jól tudnak és minthogy azt is 
tudják, hogy a pesti zsidóság köz
véleménye ugyanúgy gondolkozik 
a pesti hitközség vezetőségének 
működéséről, mint mi, — nem te
het egyebet, mint hogy valótlan
ságokkal bombázza a mi állásain
kat és igyekszik a közvéleményt 
megtéveszteni. Tudja, direktor úr, 
nem tudom, minek minősítsem 
azt az eljárást, amellyel a hitköz
séget önmagukkal azonosítják

és úgy állítják be a dolgot, hogy 
mi a hitközséget bántjuk, amikor 
az ő gesztiójukat bíráljuk és os
torozzuk. Mondhatnám bárgyuság- 
nak, hogy feltételezik Pest és az 
ország zsidóságáról, hogy ezt el
hiszik nekik. Mondhatnám ravasz
ságnak is, mert elvégre arra iga
zán joggal számíthatnak, hogy a 
hitközség ellen aztán senki sem 
fog felsorakozni, csakhogy elfelej
tik, hogy a tisztánlátókat ilyen 
kis ravaszkodással nem lehet meg
téveszteni. Mondhatnám lelkiis
meretlen félrevezetésnek is, ami
kor azt hangoztatják, hogy már 
csak azért sem lehet az igazság a 
mi oldalunkon, mert hiszen a 
többség az övék. De nem ezt mon
dom, hanem azt mondom, hogy 
magatartásuk: gyávaság és zsi- 
dótlanság.

Mintha látnám, hogy rágja 
most szivarját, kedves direktor 
uram és hogy húzza fel a homlo
kát, mert az Ön meggyőződése 
szerint a gyávaságot aztán igazán 
nem lehet rájuk fogni. Hát annyi 
bizonyos, ezt elismerem magam is, 
valóban bátorság, sőt vakmerőség 
kell ahhoz, hogy „a világ máso
dik legnagyobb hitközségén” így 
uralkodjanak, hogy azt így ve
zessék a biztos sorvadás felé. De 
hát tehették, mert arra számítot
tak. hogy a tömegek úgy is indo- 
lensek és ez, sajnos, sokáig igaz 
is volt. Aki pedig a benfentesek 
közül, mert valami miatt, felszó
lalni — elintézték. Vagy baráti- 
lag. vagy terrorral. De a kritikát 
elviselni, hangozzék az el belül, 
vagy kívül, — képtelenek. Hát mi 
ez, ha nem gyávaság? Vagy érheti 
kifogás eljárásukat, vagy nem. Ha 
nem, megint csak azt mondom, 
amit a múltkor: semmisítsék már 
meg kritikánkat .törjék össze, 
zúzzák már pozdorjává állításain
kat, hisz nem nehéz. Nem kell 
mást tenni, mint Frie.dmann Ig
nác javaslata értelmében egy el
fogulatlan bizottságra bízni kér
déseink és állításaink kivizsgálá
sát. Ha ez a bizottság nekik ad 
igazat — mi lojálisán be fogjuk 
ismerni tévedéseinket és nyilvá

Beliczay méhviasz heeresztő vezet!

nosan meg fogjuk követni a hit
község vezetőségét. Nekünk lesz 
hozzá bátorságunk és erkölcsi 
erőnk. De szeretném már bennük 
is látni azt a bátorságot és er
kölcsi erőt, hogy a közvélemény 
megnyugtatására szabad folyást 
engedjenek a dolgok elfogulatlan 
kivizsgálásának. De ez az, amit ők 
nem mernek. Ehelyett hol alatto
mos támadásról, hol meg izgatás
ról beszélnek. A gyávák.

De nemcsak gyáva, hanem zsi- 
dótlan is magatartásuk. Zsidótlan, 
mert mindent alárendelnek a ma
guk hatalmi érdekeinek és ha sze
mük elé tárják is hibáikat inkább 
tűrik a zsidóság felekezeti, kultu
rális és erkölcsi érdekeinek csor
bulását, csak hogy ők a hatalmat 
megtarthassák. A szellemi életet 
iizemesítették. az iskolák és az if
júság sorsának intézését avatatla
nok, vagy legjobb esetben jóin
dulatú dilettánsok kezébe tették és 
a Könyv helyett a Főkönyv lett 
a legfőbb tisztelet tárgya és min
den tudás szent forrása.

Egyébként wie dér Schelm ist, 
so deutet er. Ne csodálkozzunk, 
hogy a maguk lapja azzal vádol 
bennünket, hogy mi rendelésre 
írjuk cikkeinket, azaz az ő nyel
vén: támadásainkat és izgatásain
kat. ö és patrónusai persze, azt 
nem is tudják elképzelni, hogy 
egy lap meggyőződésből és a szent 
ügy önzetlen szolgálatában szólal
tasson meg olyan férfiakat, akik 
ugyancsak tiszta meggyőződésből 
és zsidó hitük, zsidó erkölcsük 
megvesztegethetetlenségével száll
nak síkra a Pesti Izr. Hitközség 
megmentéséért.

És még csak egyet, kedves di
rektor úr. Azt persze természe
tesnek fogja találni, hogy a cikk
ben egyik vakmerőén valótlan ál
lítás 
nem 
mes 
meri 
nyire nem az, azt a hitközség 
pénztára és könyvelősége bizonyít
hatja legjobban.Ha az volna, ami
nek mondja magát, akkor nem 
kellene, hogy a pesti zsidóság adó- 
jövedelmcből annyi sok-sok ezer 
pengőt költsenek rá. Vagy ott van 
a már annyiszor megcáfolt adata 
a budai választás eredményéről. 

a másikat követi. Arról már 
is beszélek, hogy az egyete
magyar zsidóság lapjának 
magát nevezni. Hogy meny- 

■ nem az, azt
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Azt állítja, hogy a „budai hitköz
ség tagjainak 10 százaléka az uni- 
fikáció mellett”, holott mindenki 
tudja, hogy nem a tagok összegé
nek. hanem a leadott szavazatok
nak nem is negyven, hanem csak 
valamivel több, mint 36 százaléka, 
az összes szavazat jogosultaknak 
pedig csupán 24 százaléka állott 
melléjük. Ennek is jórésze kény
szerből, függőségből, vagy más 
hasonló okból.

Különben, hogy kedvelt lapjuk 
valahogy már a beszámíthatóság

Az imádság kapui bezárultak, 
a könnyek kapui még nem...!

Schwarcz Samu emlékünnep a Szent Imre-városi templomban

Alig néhány hónapja, annak, 
hogy a Szent Imre-városi temp
lom komor gyászpompába öltözte
tett falai közül utolsó útjára kí
sérte a főváros zsidósága Schwarcz 
Samut, a templom megteremtőjét 
és ma megint az ő emlékének je
gyében gyülekezik egybe az a né
pes tábor, mely szellemi vezérét, 
barátját, mintaképét, jótevőjét 
tisztelte benne. A templomelöljá
rói helyeken a Budai Hitközség 
és Chevra vezetősége és a körzet 
vezetői, a zsúfolt padsorokban 
Buda zsidóságának egész elitje. 
Felavatják a díszes tórafüggönyt 
és három dísztakarót, melyekkel 
Schwarcz Samu családja díszíti 
fel a családfő emlékének megörö
kítéséül a templomot és ma lep
lezik le azt az emléktáblát, mely 
a templom falába foglalva fogja 
őrizni a hitközség kegyeletéből az 
alapító nevét.

Kigyulladnak a templom lám
pái és fényükben megcsillan a há
rom selyemben és aranyban, ra
gyogó takaró, mely a papi széke
ket és a szószéket díszíti. Felvil
lan két reflektor és harsány fé
nyében égni kezdenek a fehér kék
arany tóraf üggöny ábrái és betűi, 
melyek Isten dicsőségét és béké
jét hirdetik. Felzúg a kórus, el
hangzik a „Ha az Isten ...” zsol
tár. majd dr. Kriszhaber Adolf, a 
Budai Hitközség elnöke lép a tóra 
elé. hogy ünnepi beszédben mél
tassa a nagy halott munkásságát 
és művét.

— örömmel veszek részt abban 
az áhítatban — mondja - mely 
ebből a hajlékból a túlvilág felé 
árad és az Ö emlékét örökíti meg. 

határára került, azt mutatja az 
is, hogy már a szavak értelmével 
sincs tisztában. Patai nyiltsisakos 
kiállását alattomos támadásnak 
mondja, a mi objektív kritikánkat 
pedig Izgatásnak. Most már nem 
csodálkozunk azon sem, hogy „A 
zsidó népköltészet remekeiből” c. 
cikkében a Kolnidré-estéről, két 
helyen is, mint estélyről beszél.

De azt hiszem, most már ebből 
elég. Jó ünnepeket és jó pihenést 
kíván Önnek

SPECTATOR

ember elmúlt, de a mű, melyet 
alkotott áll és hirdetni fogja em
lékét. áldozatkészségét példaadá
sul a jövő nemzedékek számára.

Dr. Gosztonyi Ármin elöljáró, a 
körzet elnöke beszél utána.

— Mint a mágnestű, úgy mu
tatott Schicarcz Samu élete nagy 
célja, a templom megalapítása 
felé. Azokra a takarókra, melyek 
az ő emlékét örökítik meg az egy
ség és a béke jeleit öltötték és 
ebben a békében .és egységben 
dolgozzon Buda zsidósága a ma
gyar nemzet és a magyar zsidóság 
érdekében.

Az énekkar zsoltárjának hang
jai között lép most a szószékre dr. 
Benoschofszky Imre főrabbi.

— Az imádság kapui bezárul
tak — mondja utalással Ros-Ha- 
sóiiéi ünnepére — de a könnyek ka
pui még nem. Kern csak azért idő
szerű most ez a mondás, mert 
nincs közöttünk senki, aki ne ál
dozna egy könnycseppel Schwarcz 
Samu nemes emlékének, hanem 
azért is. mert a mi nagy test
vérünk azoknak a hősöknek so
rába tartozott, akik az élet nagy 
pillanataiban nem szégyelték a 
könnyeket. Két ilyen nagy pilla
natánál az ő életének én is jelen, 
voltam. Az elsőnél, mely egyúttal 
első szereplése is volt a körzet 
élén apja emlékének hódolt, aki 
igaz és jó ember volt és mialatt 
apjánál: emberi nagyságát Idézte, 
kél ragyogó könnycsepp, a lélek

olcsóbban mos, fest és tisztit a GERÖFFY-gőzmosóda
Legkisebb tételért is házhoz megyek. Telefonhivó 125-767. (VI , SZONDY-U, 66.)

nek két fénylő gyémántdísze gör
dült alá a szeméből. A másik al
kalommal betegágyában fekve fo
gadta barátait. Beszélt emberfe
letti szenvedéseiről, de szemei szá
razuk maradtak. Azután a felava
tás előtt álló templom felől intéz
kedett és ekkor lassan megindul
tak szeméből ismét a könnyek. 
Ezeknek a könnyeknek emlékezete 
maradjon meg örökké szíveinkben.

Ezután a tóra elé lép a főrabbi. 
Fekete papi talárja sötéten emel
kedik ki a függöny fehér hátteré
ből. Magasra emeli az ezüst kely- 
het, melyben már benne a péntek 
esti istentisztelet boráldásának 
bora. Felavatja az emléktáblát és 
az ünnepi lepleket, majd megáldja 
a gyülekezetét. Perlmann Arnold 
kántor az „Él mólé rachamim” ot 
énekli. Vége a kegyeletes ünnep
nek. melynek befejezése beleol
vad a péntek esti istentisztelet 
első imádságába.

— Halálozás. Dévai Nándor épí
tőmester f. hó 11-én hosszas szen
vedés után elhúnyt. E hó 14-én ked
den temették a farkasréti zsidó te
metőben mély részvét mellett. Ha
lálát családja és kiterjedt rokon
sága gyászolja.

Mindenkit érdeklő
könyv a

Lakók és bérbeadók 

joga.
Irta: BERÉNYI SÁNDOR dr. 

ügyvéd, szakíró.

Tartalmazza a legújabb lakás* 
rendelet teljes és hiteles 
szövegét bőséges magyaráza
tokkal, 1000 vezérszavas betü- 
soros tárgymutatóval és a ma
gyar polgári magánjog 
törvényja vaslatának 
teljes szövegével.

Ára 3 pengő.
Kapható a Zsidó Elet kiadóhivatalában.
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1937 szpet 17, péntek — Tisri 12 
(szombat bejöv,: 5.40) — szept. 18, 
szombat — Tisri 13. (hetiszakasz: 
Haazinu, Haftóra: Vajdaber Dóvid, 
szombat kimen.: 6.35) — szept. 19, 
vasárnap — Tisri 14, erev szukkósz 
—• szept. 20, hétfő — Tisri 15, Szuk
kósz első napja, — szept. 21, kedd
— Tisri 16, Szukkósz második nap
ja. — szept. 22 szerda — Tisri 17 
(ehol hamóéd első napja) — szept. 
23, csütörtök — Tisri 18 (ehol cha- 
móéd második napja) — szept. 24
— Tisri 19 (ehol hamóéd harmadik 
napja, szombat bejöv: 5.20) — szept. 
25, szombat — Tisri 20 (sabosz ehol 
ehamóéd, kóhelet, ehol ehamóéd ne
gyedik napja, szombat kimen.: 6.20)
— szept. 26, vasárnap — Tisri 21, 
hosánó rabó •— szept. 27, hétfő — 
Tisri 22, semini aeeresz — szept 28, 
kedd, — Tisri 23, szimehász tóra. — 
szept. 29, szerda — Tisri 24, iszré 
ehag szukkósz — szept. 30 csütörtök
— Tisri 25.

*

— FELKÉRJÜK azon tisztelt 
előfizetőinket, akik az előfizetési dí
jat még nem küldték be, hogy azt 
mielőbb hozzánkjuttatni kegyesked
jenek, nehogy lapunk szétküldésé
ben fennakadás álljon be. „Zsidó 
Élet” kiadóhivatala.

— Rosenberg Sándor jubileuma. 
Rosenberg Sándort, a Gschwindt- 
gyár igazgatóját a gyárnál töltött 
40 éves működése alkalmából a gyár 
igazgatósága és tisztviselői meleg 
ünneplésben részesítették. Szeretet
tel üdvözölték feleségét is, akinek 
jótékony szívéről legendákat me
sélnek azok a szegények, akik fel
tűnés nélküli segítő munkája révén 
álláshoz, meleg ételhez és ruhához 
jutottak.

— Arányi Adolf családi ünnepe. 
Arányi Adolfnak, az Újpesti Izr. 
Hitközség és Chevra Kadisa közsze
retetnek örvendő elnökének fia, 
Arányi István, augusztus 28-án tar
totta bármiczvóját az újpesti izr. 
templomban. Ez alkalomból az új
pesti és pesti zsidóság nagy szám
ban kereste fel szerenesekívánatai- 
val Arányi Adolfot és feleségét.

— Stiller Bertalan emlékezete. 
Orosz Nándor ny. cukorgyári igaz
gató, „Professor Berthold Stiller 
zum Zentennarium 1837—1937” cím
mel meleghangú kis iratban emlé
kezett meg Stiller Bertalanról, a 
Zsidókórház egykori halhatatlan 
professzoráról.

— Párizsban megnyílt a faji 
gyűlölet elleni kongresszus. Szep
tember 10-én nyílt meg Bernhard 
Laeaehe író elnökletével és 300 de
legátus részvételével a faji gyűlö
let és antiszemitizmus áldozatainak 
érdekében egybehívott kongresszus. 
A kongresszust egybehívó szerveze
tet egy évvel ezelőtt alakították 
meg és annak idején azt a hatá
rozatot hozta, hogy mindig a nürn
bergi nemzeti szocialista nagygyű
lés időpontjára fogja egybehívni a 
tagállamok küldötteit, hogy meg
erősítse a világot emberi és ember
baráti érzéseiben. A kongresszuson 
a zsidókon kívül resztvettek a sárga 
és fekete faj képviselői is.

— Megjelent az IMIT új Év
könyve. Dr. Szemere Samu tanügyi 
főtanácsos szakavatott szerkesztésé
ben a napokban jelent meg az Izr. 
Magyar Irodalmi Társulat 1937. évi 
Évkönyve. A gazdag tartalmú Év
könyvből kiemeljük Dr. Krausz Sá
muel, Dr. Pollák Miksa, Dr. Mo
hácsi Jenő. Dr. Kunos Ignác, Dr. 
Kohlbach Bertalan, Dr. Fürst Ala
dár, Dr. Zsoldos Jenő. Dr. Naraényi 
Ernő. Dr. Patai Rafael, Várnai 
Zseni értékes írásait.

— Sírkőavatás. Lebovics József
nek, a pár hónappal ezelőtt elhúnyi 
tudós mágoesi főrabbinak sírkövét 
augusztus 22-én avatták fel a rá
koskeresztúri zsidó temetőben ünne
pélyes keretek között. Bornstem fő
kantor imája után dr. Bernsteúi 
Béla nyíregyházi főrabbi emlékezett 
meg a nagytudású főrabbi érdemei
ről és áldásos működéséről, majd 
Feigl L. H. gyöngyösi főrabbi mon
dott szívbemarkoló búcsúbeszédet. 
Dr. Neumann József óbudai főrabbi 
tartott Tóramagyarázatokkal egy
bekötött „heszped”-et. Bornstein fő
kántor énekével és dr. Farkas Jó
zsef körzeti rabbi ..rabbonon ka- 
disá”-val ért véget a kegyeletes ak
tus.

Férjhezmenendők nösülendök 
forduljanak bizalommal a huszonhété. ztendeje 
fennálló Nagy Jenő hátaisági irodájához, 
Budapeat. Rákóczi ul hatraneív. Telefon.

Diszkrét. cégjelzéstelen leveleiéa.I

Néhai dr. Kecskeméti Lipót 
nagyváradi főrabbi 

művei újból kaphatók 
minden könyvkereskedésben 
leszállított árakon:

Jeremiás próféta, 3 kötet . . 8.— P 
Eisaias próféta. 3 kötet . . . 8.— P 
Egy zsidó vallás van-e, több-e 2.50 P 
Vallási zsidóság és nemzeti

zsidóság 2.— P

— Barmiczvó. Hutterer Mór, az 
Óbudai Chevra Kadisa közszeretet
ben álló főtitkárának fiát Ernőt 
szept. 4-én avatták fel a zsidó kö
zösségbe az óbudai izr. főtemplom
ban. A felavatási ünnepségen tes
tületileg vett részt az óbudai hitköz
ség vezetősége, dr. Neumann Jó
zsef főrabbi és Kemény Lajos m. 
kir. kormányfőtanácsos, hitközségi 
elnökkel, az Óbudai Chevra Kadisa 
vezérkara Zichermann Antallal az 
élén, képviseltették magukat még 
az óbudai izr. nőegylet, a Bikur 
Cholim Egyesület, a Lelkiüdv Egy
let, az Iskolaszék, a tantestület, 
ezenkívül az óbudai hitközség tag
jai igen nagy számban, akik elhal
mozták szerenesekívánataikkal a 
közszeretetben álló főtitkárt és fe
leségét.

— A sarkadi orth. izr. hitközség 
százéves jubileuma. Augusztus 29-én 
tartotta meg a sarkadi orth. izr. 
hitközség fennállásának százéves ju
bileumát. A délutáni díszközgyűlé
sen Orosz Manó főrabbi beszéde 
után Rácz Pál plébános, vitéz Leel- 
Össv Árpád országgyűlési képvi
selő és Komlósy Gábor községi 
bíró szólaltak fel. A főispánt Hol- 
lósy István főszolgabíró képviselte. 
A díszközgyűlés után a Grosz fő
rabbi lakásán levő jubileumi helyi
ségből az új Tórát a templomba kí
sérték. A menet élén a leventezene
kar haladt. A templomban a Hi
szekegy eléneklése után a Tórát a 
frigy szekrényben helyezték el. majd 
a Himnusz hangjaival ért véget az 
ünnepély.

— Özv. Blockner Izidorné halála. 
Blockner Izidorné, szül. Eisler Re
gina. Blockner Izidornak a Bloek- 
ner J. hirdetőiroda megalapítójá
nak és szenior főnökének özvegye 
74 éves korában meghalt. Halálát 
gyermekei ifj. dr. Balázs Dezső ügy
véd. Balázs Blockner Pál, a Block
ner J. hírdetőiroda társtulajdonosa. 
Hajós Alfrédné, szül. Blockner 
Vilma. Balázs György és kiterjedt 
előkelő rokonság gyászolja. Csütör
tökön. folyó hó 16-án temették mély 
részvét mellett.

— A „Sarak” iskolahajó Palesz
tinában. A civitavicciai zsidó tenge
részeti iskola első iskolahajója a 
„Sarak I” 44 tiszttel, kadéttal és 
matrózzal befutott Haifa kikötőjébe, 
ahonnan vonaton utazott tovább 
Tel-Avivba. Tel-Avivban Rokach 
polgármester fogadta a zsidó iskola
hajó legénységét és méltatta az ese
mény jelentőségét. A „Sarah” je
lenleg francia lobogó alatt fut.
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Böjti szójáték
Jomkippurkor hallottuk a do- 

hányuteai templom udvarán. Ret
ten beszélgetnek a hitközségi 
ügyekről. Az egyik méltatlanko
dik azon, hogy a hitközség mi
lyen ellenséges magatartást tanú
sít a cionizmussal szemben. El
végre — lehet valakinek más 
meggyőződése és véleménye a cio
nizmus kérdésében, mint neki, 
azért nem kell középkori módon 
ellenségként állni vele szemben. 
Mikor fogják már itt egyszer 
megtanulni, legalább is tisztelni 
a mások véleményét és tiszta meg
győződését?

— No, nem tagadhatja, hogy a 
Síp-utca mégis közeledett már a 
cionizmus felé.

— V??
— A cionizmust még nem 

ereszti ugyan be a falán közé, de 
a spiclionizmust annál szíveseb
ben látja...

A másik hátbavágta,de nevetett.
A Legyező 
átnemesít

Utolsó számában a következő hir
detés jelent meg:

Nevelőnőnek
menne...................idén
végzett fiatal tanító : 
M .. . . József............

Merész vállalkozás! De a Le
gyező segítségével miért ne vál
lalkozzék?
Utój á t ék:
pofozkodás
Legutóbbi számunkban hírt ad

tunk arról, hogy a Síp-utcai kan
cellária milyen ribilliót, hisztériás 
indulatkitöréseket okozott az adó
nyilvántartó egyik kötetének egy 
éjszakára való eltűnése. Másnap, 
mikor az eltűnt könyv visszake
rült és a megtévedt alkalmi iro
distanőt eltávolították, ez járandó
ságainak elintézése végett, később 
visszatért, még pedig kettős test
őrséggel, a férjével és a fiával. 
Bementek az osztályvezetőhöz az 
elszámolás megejtése céljából, de 
sehogy sem tetszett nekik, hogy 
az altiszt mindenütt a nyomukban 
van és az osztályvezető irodájá

ból sem akart ott tartózkodásuk 
alatt távozni. Felszólították a fő
nököt, hogy távolítsa el az altisz
tet, de ez hamar közbevágott, 
hogy ő bizony nem megy. Erre 
az egyik testőr pofonütötte a „re- 
nitenskedő” altisztet, ez visszaadta 
a kölcsönt, de hamar megkapta 
megint és ebből, az eleinte taktus
ban folyó ide-oda lökésekből, csak
hamar olyan általános parázs ve
rekedés lett, újabb résztvevők be
kapcsolódásával, oly hempergőzés 
a padlón, olyan orr- és fogvérzé- 
sek, káromlások, stb., hogy a sze
gény főnök azt se tudta, mihez 
kezdjen. Mikor aztán valahogy 
nagynehezen végétért a véres 
csata, eltűnődött.

— Uram Isten, mi minden le
hetséges itt ezen a kancellárián?!
Egy hatásos levél

A következő érdekes hírt hal
lottuk. Tudvalévő, hogy a Pesti 
Izr. Hitközség alkalmazottainak 
tőkéjéből az V. kerületben házat 
építtet a kancellária. Akik arra 
jártak, azt mondják, sehol sem 
látták az állványokon a szokásos

— Liebermann müveit eltávolí
tották a német szépművészeti mú
zeumból. A Berliner Nationalgale- 
rie új igazgatója. Kari Kurt Eber- 
lein Hitler müncheni beszédének 
következtében és az abban adott 
irányelvhez híven eltávolíttatta a 
múzeum gyűjteményéből Max Lie
bermann tanárnak, a világhírű né
met festőművésznek műveit. Ezek a 
művek, a festő jelentőségének meg
felelően egy egész termet töltöttek 
meg. Hanfstangl, a nemrég lemon
dásra kényszeritett igazgató a maga 
idejében nem engedte meg, minden 
ilyirányú kísérlet ellenére, hogy a 
Liebermann-teremhez hozzányúlja
nak. Az új igazgató úgylátszik ez
zel az intézkedésével akarta bebizo
nyítani, hogy benne a választás 
nem esett méltatlanra.

Matteine c i á n o z 
jótállással

Kiráíy ticca 46, Tel: 116-138.

BOROS ÉS K O H N
eé«tul»idonos: BOROS JÓZSEF

sírkőraktára
Budapest, Károly-körut 17. sí.
Most: az új üzl.tháxban, ~—- ——j
1937-ik év régével költözködik I U1CS0 arak I I 

táblát, amely az építtető, a tu
lajdonos nevét feltűntette volna, 
így tehát, miután az építés befe
jezése — úgylátszik — nagyon 
sürgős, szemet húnytak afölött, 
hogy még szombatokon is folyt a 
munka. Egy hittestvérünk, aki 
tudta, kié az épülő ház, szörnyen 
felháborodott ezen, de különösen 
azon, hogy még a két roshasónói 
napon is késő esti órákig dolgoz
tak a házon, — az ünnep után le
velet írt a Síp-utcába, hogy így 
meg úgy... ez talán még sem il
lik, ezt a Pesti Izr. Hitközségnek 
mégsem szabad tenni, ha nem is 
közvetlenül az ő, hanem az alkal
mazottai nyugdíjintézetének va
gyonából épül a ház, mert hiszen 
ez a vagyon a hitközség kezelésé
ben van. Megkérdezte még azt is, 
nem óhajtják-e, hogy a nyilvános
ság elé vigye a dolgot, mert ez bi
zonyára emelné a hitközség urai
nak a népszerűségét.

A levélnek megvolt a hatása: 
Jomkippurkor szünetelt a munka.

(A hírt nem a levél írójától kap
tuk. — A szerk.)

— Szülők figyelmébe. Ha gyer
mekét télen át kevés költséggel jól 
akarja a fővárosban elhelyezni, ott, 
ahol napi ötszöri bőséges és szigo
rúan rituális élelmezésben, egészsé
ges komfortos lakásban, mosásban, 
fűtés-világítás, fürdő és házi orvosi 
kezelésben részesül és emellett ott
honi felügyelet alatt áll, küldje a 
Minosz által létesített Etelka ott
honba. Mindezért havi 70.— pengőt 
számítunk fel és várjuk mielőbbi 
jelentkezését a szövetség irodájá
ban: Budapest, VII., Síp-utca 12. 
Telefon: 141—919.

— A Magyar Izr. Nőegyletek 
Országos Szövetségének ápolónőket 
és gyermekgondozónőket kiképző 
tanfolyama most veszi kezdetét. 
Felvétetnek 18—30 éves korhatárig 
feddhetetlen előéletű leányok és 
gyermektelen asszonyok, akik leg
alább 4 középiskolát végeztek; érett
ségizettek előnyben részesülnek. A 
tanfolyam 18 hónapig tart, mely 
idő alatt a növendékek az e célra 
berendezett és fenntartott otthon
ban laknak, hol teljes ellátásban, 
stb. részesülnek. Az ellátás szigo
rúan rituális. Az ellátás díja ha
vonta 65 pengő. Bővebb felvilágo
sítást nyújt a Minosz iroda: VII., 
Síp-utca 12. Telefon: 141—919, ahova 
a kellőleg felszerelt kérvények is 
benyújtandók.
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A Népszövetség 
plénuma kedd délutáni ülésén meg
kezdte az állandó mandátum-bizott
ság jelentésének tárgyalását. Ez a 
jelentés elismeri a mandátum to
vábbi fenntartásának nehézségeit és 
megállapítja, hogy az ország fel
osztásának terve komoly mérlege
lést igényel, mert más megoldás 
aligha lesz lehetséges. Leszögezi 
azonban azt is, hogy a jövő nyu
galmát a megosztás keresztülvitele 
aligha fogja egymagában biztosí
tani, sokkal inkább függ ez attól, 
hogy milyen hatással lesz az ara
bok és zsidóknak jövőbeli viszo
nyára. Mindenesetre szüksége fog 
mutatkozni a megosztás esetén egy 
átmeneti idő biztosításának, mely 
alatt a két állam önálló szervezete 
megalakulhat és ennek a szervezet
nek működése túljut a kezdet ne
hézségein. Az átmeneti, vagy idő
leges kantonizálás, vagy két átme
neti mandátum formájában való
sulhatna meg.

Edén angol külügyminiszter 
volt a Népszövetség ülésének első 
szónoka. Ismertette a kérdés lénye
gét, majd a pillanatnyi legfonto
sabb lépésnek azt jelezte, hogy a 
népszövetségi tanács alakítson új 
szervet, mely a helyszínen tanulmá
nyozza a problémát. Ismét felve
tette Edén külügyminiszter a be
vándorlás időleges korlátozásának 
szükségét és közölte, hogy a je
lenlegi tervek szerint a bevándor
lást a legközelebbi nyolc hónap 
alatt nyolcezer lélekre akarják kor
látozni. Ez azonban ellentétben áll 
a mandátum-bizottság felfogásával, 
melynek csaknem valamennyi tagja 
ellenzi a korlátozás életbelépteté
sét. Edén végül azzal fejezte be be
szédét, hogy Anglia csak egy meg
oldását látja a problémának: a fel
osztást külön arab és külön zsidó 
államra.

Edén után 
Delbos francia külügyminiszter be
szélt, anélkül, hogy a kérdésben ál
lást foglalt volna. Ezt az állásfog
lalást az ülésszak egy későbbi idő
pontjára helyezte kilátásba. Beck 
ezredes, lengyel külügyminiszter 
szükségesnek látta, hogy minél több 
zsidót lehessen Palesztinában elhe
lyezni, míg Jordán újzélandi dele
gátus annak a reményének adott 
kifejezést, hogy sikerülni fog létre

hozni a zsidók nemzeti otthonát és 
a megegyezést az arabok és zsi
dók között.

A lengyel zsidóság 
helyzete egyre tragikusabban ala
kul. Szüntelenül tartanak a zsidó
ellenes zavargások és bojkottmoz- 
galmak. Legutóbb Strykovban, Ra
donban, Kielcében, Rembertowban, 
Kulesz-Koszielnyben, Dlugoszoly- 
ban, Varsóban, Tuzankában és 
Pietrkovban támadtak véres zavar
gások. Varsó Pruschkov nevű elővá
rosának polgármesterét egy zsidó 
könyvkereskedés elhagyásakor meg
támadták és megsebesítették.

Roosevelt elnök 
Amerika zsidóságához a Ros-Ha- 
sonnoh alkalmával meleghangú üd
vözletét intézett, melyben annak a 
reményének adott kifejezést, hogy 
az új év nemcsak az Egyesült Ál
lamok zsidó polgárainak, hanem az 
ország valamennyi polgárának fog 
növekedő prosperitásával szeren
csét hozni.

A Magyar Cionista Szövet
ség közgyűlése

Élénk érdeklődés mellett tartotta 
meg' a Magyar Cionista Szövetség 
f. hó 12-iki közgyűlését. A gyűlés 
kiemelkedő momentuma volt dr. 
Miklós Gyulának, a Szövetség el
nökének kongresszusi beszámolója, 
aki csaknem egy órás beszédben is
merte a 20. cionista kongresszust, 
annak határozatait és a zsidó ál
lam megalakulásának nemzetközi 
jelentőségét.

— Az egész kongresszus a leg
kiemelkedőbbet nyújtotta, amit va
laha zsidó közület nyújthatott sors
döntő tanácskozáson, — mondotta 
dr. Miklós. — Minden vélemény, 
minden vélemény, minden érvelés 
figyelmet keltett és türelmes meg-

Síremlékek
a legolcsóbb árban
Löwy-nél Budán
II.. Fö-u. 79. Tel : 151-581. 
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út. 
A trolleybusz indulási állomá
sától 2 percnyire. 

hallgatásra talált, a személyeskedés 
teljes kiküszöböltsége valóságos 
szent hellyé avatták a kongresszust.

— Meg kell hajolnom egy nagy 
igazság előtt — mondotta beszéde 
során az elnök — 2000 év óta Anglia 
volt az egyetlen állam, amelyik a 
zsidók mellé állott és lehetővé tette 
számunkra, hogy őseink földjén új 
otthont alapítsunk. Bármilyen ki
csiny lesz is a zsidó állam ezt Ang
liának köszönhetjük.

Az elnök ezután rátért a meg
alakítandó zsidó állam települési, 
gazdasági, politikai és nemzetközi 
jogi jelentőségére. Beszédét a kö
vetkező szavakkal fejezte be:

— Láttam könnyeket a szemek
ben, a fájdalom könnyeit, az öröm 
könnyeit. Láttam óvatos bölcseket 
és láttam a magabízás kicsattanó 
erejétől duzzadó ifjú embereket. 
Csak egyet nem láttam: a csügge- 
désnek legkisebb nyomát. A zsidó 
nép sok ezeréves dicső, bár fájdal
mas történetéhez méltó lelki vérte- 
zettséggel rálépett az új útra.

A nagy tetszéssel fogadott be
széd után dr. Fried Frigyes a Szö
vetség működéséről szóló jelentést 
dr. Bük Miklós a zárszámadást, a 
mérleget és költségvetést, dr. Neu
mann Emil pedig a számvizsgáló 
bizottság jelentését terjesztette be. 
A jelentések és előterjesztések fe
letti vitában felszólaltak dr. Richt- 
mann Mózes, Lefkovits Sándor, 
Kardos Ödön, dr. Osztern Lipót a 
Szövetség hitközségi politikáját bí
rálta és kiemelte, hogy dr. Patai 
József cikke, noha a hitközséget 
bírálta, magúban a hitközségi veze
tőségben is szimpátiát keltett. Szé
kely Mór indítványára a jelenlevő 
dr. Patai Józsefnek a közgyűlés kö
szönetét szavazott a hitközség poli
tikájával foglalkozó cikkéért. Elek 
Szilárd terjesztette be a Jelölő Bi
zottság javaslatát, melyet a köz
gyűlés elfogadott és megválasztot
ták az új tisztikart, akiknek nevé
ben dr. Miklós Gyula mondott kö
szönetét. Az új budapesti tisztikar 
tagjai a következők: elnök: dr. 
Miklós Gyula, ü. v. elnök dr. Fried 
Frigyes, társelnökök: dr. Izsák Ede, 
Márer Arnold, dr. Rajka Ödön, 
Stern Zsigmond, főtitkár: Epstein 
Ákos, titkár: dr. Braun Sándor, 
ügyészek: dr. Jordán Lajos, dr. Un- 
gár Lipót, jegyzők: Márer Ar- 
noldné, Kardos Ödön, háznagy Eis- 
ler Béla, ellenőrök: dr. Neumanu 
Emil, Kiéin Hermann, könyvtáros: 
Radó Géza.
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Az 1911-ik év egyik forró augusz
tusi napjának délelőtt súlyos ope
rációt végzett. Báron Jónás tanár, 
a pesti zsidó kórház főorvosa, a 
hírneves sebész. A műtét befejezése 
után arról panaszkodott, hogy nem 
jól érzi magát. Asszisztense, tiltako
zása ellenére hazakisérte. Báron le
pihent és szólt a szobalánynak, hoz
zanak neki egy csésze teát. Néhány 
perc múlva a leány a teával vissza
tért. s a kiváló sebészt halva találta. 
Szive ölte meg. noha soha szívbaj
ról nem panaszkodott. Az a szív, 
mely mindig önzetlenül és máso
kért vert s bár az a hír járta róla 
sok adomában, hogy pénzsóvár, ez 
nem volt igaz, s egy hosszú erkölcsi 
sikerekben gazdag élet után teljesen 
vagyontalanul halt meg, ami leg
jobb bizonyíték az ő önzetlen, tiszta 
munkásságának.

Báron Jónásról írva, nem taga
dom. hogy elfogult vagyok. Hiszen 
nagybátyám volt, boldogult édes
anyámnak öccse s negyven év alatt 
kevés oly nap volt, hogy vele ne ta
lálkoztam volna. Megismerhettem 
nemes, tiszta szívét, óriási tudását, 
nagy szeretetét, mely nem ismer 
különbséget szegény és gazdag kö
zött. Akárhányszor ha súlyos és bár 
mily szegény betege volt, még éjjel 
is felkereste a Szabolesutcai zsidó
kórházban, mely akkor még a fővá
ros külső része volt. Nemcsak, hogy 
nem fogadott el szegényektől hono
ráriumot, de azokat titokban segé
lyezte is. Az ő állítólagos nyerses
sége csak arra szolgált, hogy vég
telen jóságát ne fitogtassa és pa
lástolja. Akivel csak egyszer is ta
lálkozott, — nem tudott szabadulni 
személyének varázsa alól. Szellemes 
megjegyzései és mondásai úgy szi
porkáztak. mint a fénylő, színes 
rakéták, csakhogy nemcsak fényt, 
hanem meleget is árasztottak. A 
kilencvenes években sok kiváló 
tudós akadémikusnak volt közös 
asztala a Nádor utca 16. alatt levő 
Venezia kávéházban. A komoly, 
öreg akadémikusok nagy szeretettel 
fogadták körükben Báron Jónást, 
aki szellemével lebilincselte őket. 
Ott voltak Heinrich Gusztáv, a Tu
dományos Akadémia főtitkára, 
Beöthy Zsolt, a kiváló irodalom
történész, Simonyi Zsigmond, a 
nagy nyelvész és más jeles tudósok. 
Ha Báron véletlenül nem jelent meg 
az asztaltársaságban, már Heinrich 
Gusztáv átküldött érte a szomszé
dos Nádor-utca 9. szám alá ahol Bá
ron lakott. Nemcsak kiváló sebész, 
de nagy tudós is volt a tudományok 
sok ágában. A régi klasszikus nyel
veken. latinul és görögül folyéko
nyan beszélt, szintúgy németül, an
golul, franciául, olaszul. A magyar 
nyelvészetnek és a matematikának 
jeles művelője volt. Az Orvosok és 
Természetvizsgálók szombathelyi
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vándorgyűlésén, a múlt század 
nyolcvanas évek egyikén, ő az or
vos, nyerte el a kitűzött matemati
kai díjat. Sok ezer kötetre menő 
könyvtára csupa értékes és érdekes 
munkából állott s az volt egyetlen 
fényűzése, hogy arra sok pénzt köl
tött. Késő éjjelig búvárkodott nyel
vészeti, irodalmi, matematikai és 
orvosi munkákban s már kora reg
gel, mint legelső, ott volt a zsidó
kórházban betegei között, akiket 
atyai szeretettel kezelt. Operált dé
lig. aztán maga vezette a több órás 
fárasztó ambulanciát, majd ennek 
végeztével odaült kedves mikrosz
kópja elé s az ebédidőről megfeled
kezve, még három órakor is ott 
volt látható, amint a górcső mellett 
búvárkodik. Abban az időben, hat
van év előtt, nagyon kevés tudós 
foglalkozott még oly behatóan a be
teg szövetek górcsövi vizsgálatával, 
mint ő.

Fél század óta forognak az orvo
sok s a laikusok száján azok a szi
porkázó, szellemes mondások és 
adomák, melyek őt annyira jelle
mezték. Ezek a mondások most is 
még elevenen élnek s járnak száj- 
ról-szájra, mosolyt és derűt keltve 
szellemességükkel és ötletességük
kel. Van-e, aki néhány jóízű ,.Báro- 
niádát” ne ismerne?

A sok-sok kedves, mosolyderítő 
szólás és adoma közül hadd álljon 
itt néhány.

Egy ízben a kórházi ambulan
cián felkereste őt kezelés végett egy 
ügyvéd, kiről Báron tudta, hogy 
nemrég tért ki. Csodálkozott azon, 
hogy- ez a hitehagyott ügyvéd ép
pen a Zsidó Kórházat keresi fel 
gyógykezelés végett s az ő egyenes 
modorában megkérdezte, hogy igaz- 
e áttérésének híre. Az ügyvéd hi- 
mezett-hámozott mire Báron ígv 
szólt:

— Ugylátszik az ügyvéd úr a régi 
közmondást követi, hogy az oko
sabb enged és — kitér.

Egy szigorló orvos panaszkodott 
neki, hogy a vizsgáztató tanár úgy 
adta fel a kérdéseket •— noha ő jól 
elkészült a szigorlatra. — hogy ne 
tudjon rá felelni. Erre Báron így 
szólt: Kedves barátom, az a körül
mény. hogy valaki a kérdésekre 
nem tud felelni, még nem bizonyí
ték a mellett, hogy tud is valamit.

Alikor még alorvos volt, egy téli 
éjjel egy házaló felverte álmából, 
hogy menjen lakására. Meine Frau 
ist unwohl. magyarázta. Mire Bá
ron így szólt: Merken Sie sich: ein 
armer Mensch ist entweder gesund 
odor krank. Ein armer Mensch ist 
nícht unwohl!

.Egy gazdag beteg kereskedő so
káig alkudozott vele, hogy minél 
jobban leszorítsa a műtét honorá
riumát. Végre a főorvos megunva 

az alkudozást, így szólt: Nezze ké
rem, a dolog így áll. Hány ember
nek nincs arra pénze, hogy a vasút 
első osztályán utazzék, s azért a 
másodikra vált jegyet. Önnek sem 
kell első osztályú operációt végez
tetni magán, hanem másodosztályút 
is kérhet. — Hogyan, szólt megle
pődve a páciens, hát van első és 
másodosztályú operáció? És mi a 
különbség kettő között? Megmon
dom, szólt Báron. Az első osztályú 
operációt új műszerekkel és régi 
assistensekkel végzem, a másodosz
tályút pedig régi műszerekkel és új 
assistensekkel. A páciens rögtön az 
első osztályií mellett döntött.

A belgyógyászatot nem tartotta 
nagyra s ahol lehetett, cgy-egy csí
pős megjegyzést tett azok mive
lőire. A kórházi ambulancián meg
jelent egy öreg asszony és így 
szólt: Herr Professor, ieh hab 
Schwindel. Báron így felelt: Dann 
gehen sie die Thüre daneben, zum 
Professor Stiller, denn Schwindel 
gehört zűr internen Meditzin!

Ugyancsak jellemző reája, illetve 
a belgyógyászokra vonatkozó véle
ményére a következő kis történet. 
Nagykanizsáról sürgönyileg utal
tak ki részére pénzt, hogy egy tü
dőgyulladásos beteget látogasson 
ott meg. Báron ezt sürgönyözte 
vissza: Egész életemen át becsületes 
ember voltam. Öreg napjaimra nem 
akarok belgyógyász lenni! — Az am
bulanciára jött egy öreg bácsi s 
Báron megkérdezte, hogy mi a fog
lalkozása. Ich lebe von meinen Kin- 
dern, szólt a beteg. Báron oda szólt 
az ambulancia könyvet vezető alor
voshoz: írja be, foglalkozása: em
berevő!

(Folytatjuk).
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getjogban azt a felhatalmazást je
lenti, amelynél fogva az egy évi 
budget keretén belül az egyik osz
tály, vagy tárca deficitjét egy má
sik osztálynál jelentkező fölösleg
ből egyenlítik ki. Vagyis ha van 
pl. az iskolaügynél az év végén fe
lesleg, ez felhasználható a kórházi 
osztálynál mutatkozó deficit fede
zésére. De a virementre való hivat
kozással azt semmiképen sem lehet 
csinálni, hogy pl. kevesebb adóbe
vételi mutatunk ki az évvégi nyil
vános elszámolásban, mint amennyi 
a valóságban befolyt és ez adóbe
vételi tételből igy elvont összeget 
más címen kutatjuk ki a bevételek 
között. Még ha nem is tűnt el így 
egy garas sem, akkor is megenged
hetetlen, sőt törvénybe ütköző eljá
rás, annál is inkább, mert a vire- 
ment alapján helyesen és jogosan 
történő átírást is fel kell tüntetni 
a zárszámadásba. Mi azonban nem 
hisszük, hogy akadna hitközség, 
amely a fent vázolt módon élne, 
illetőleg visszaélne a virement-nak, 
és kevesebb adóbevételt mutatna ki 
évvégi zárszámadásában a valósá
gos összegnél.
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