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KECSKEMÉTI VILMOS

Kecskeméti VilmosEgy esztendeje immár, hogy itthagyott bennünket, azon módon, ahogyan egyéniségéhez egyedül illett: csendesen, zajtalanul, feltűnés nélkül. Szinte kiosont az életből. Ei sem tudom képzelni, hogy ö hosszan betegeskedett volna, hogy heteken-hónapckon keresztül aggasztotta és nyugtalanította volna hozzátartozóit és barátait. Nem, őneki ezt így kellett csinálnia. Egy reggel, minden előkészítés nélkül, amikor senki sem gondolt, nem is gondolhatott rá, ő maga sem, egyszerre csak ösz- szecsuklott a teste, azt sem mondhatta: elég volt, Isten veletek! —• és szeme-szája örökre lezárult. Az ő csendes, szinte személytelenül élő lénye, aki irtózott a feltünést- keltéstöl, amint életében is nesztelenül járt-kelt, közöttünk, a halálba is ilyen surranó lépéssel ment át. Szinte szimbolikus megtestesülésévé vált — még halálában is — a szó legnemesebb, legklasszikusabb értelmében vett felsőbbrendű újságírónak. Egyéniségét mindig fel lehetett ismerni minden szavában, minden sorában, de az sohasem kiabált ki mondanivalóiból. Olyan volt, mint a legnemesebb hangszer. Szólása más volt, mint minden más hangszeré: megvolt a karaktere, meg lehetett különböztetni minden mástól, de leginkább azáltal, hogy amikor a legszebben, legmegka- póbban szólt, akkor sem a saját hangja észrevétetéséért, hanem azért, hogy azon keresztül súlyos mondanivalókat szuggeráljon át tisztán és világosan, maradéktalanul a lelkekbe.Ismeretségünk és barátságunk nem volt régi keletű. A magyar zsidó közélet egy nevezetes választási harcában kezdődött. De attól kezdve mindvégig zavartalan volt. Köztünk nem volt félreértés

Jlusziria zsidósága
Irta: DÉNES BÉLAA legutóbbi események érthetővé teszik azt a nagy érdeklődést, mely ma az osztrák zsidóságra vonatkozólag fennáll. Sajnos, lép- ten-nyomon találkozom kérdezősködő emberekkel, akiknek még a leghalványabb fogalmuk sincs a bécsi és ausztriai zsidóság számáról, helyzetéről; múltjáról és történelméről nem is szólva. Ez egymagában is indokolttá teheti azt, hogy a legújabb adatok alapján ismertessem Ausztria zsidóságát. Szükségességét még fokozza az a körülmény, hogy az ausztriai és a egy percre sem. Hiszen minket minden egyéni érdeken túl csupán a közérdek fűzött össze. Sokszor megcsodáltam hallatlanul erős, megingathatatlan jeiiemességét. Sokszor tudtam, hogy nehéz harcokat vív a szegénységgel, tudtam, hogy óriási áldozatokat kíván tőle az elveiért való helytállás, tudtam, hogy a családapa gondjai ólomsúllyal nehezednek rá és próbálják megingatni egyenes úton vezető biztos lépéseit — de ő nem tántorodott meg egy percre sem, akár csábítással, akár félelemkeltéssel próbálkoztak meg véle. A meggyőződése megközelíthetetlen volt. Zsidóságában és magyarságában nem lehetett öt megingatni. Ezért váltak magyar zsidó publicisztikai írásai, a Zsidó Évkönyv kötetei és a Zsidó Élet évfolyamai, felekezeti közírásunk múlhatatlan értékeivé. Akkor, mikor az volt nálunk a felekezeti sajtó divatja, hogy minden hasábon legalább egy új közéleti nagyságot kreáljon, amikor abból élt, helyesebben abból élt meg, hogy jelentéktelenségeket valakikké kiáltott ki, akkor Kecskeméti Vilmos inkább nélkülözött, lapjával inkább elvergődött, de 

magyarországi zsidóságnak, pontosabban a bécsi és budapesti zsidóságnak hasonlatosságából bizonyos következtetések és tanulságok levonása önként kínálkozik.Ugyanis a világ egyetlen zsidólakta országában sem fordult elő soha az ami Ausztriában: a? oszt
rák zsidóság 93 százaléka Bécset 
lakja! A 191.865 főt kitevő osztrák zsidó közül 176.034 lakik Bécs- ben, vagyis Bécs összlakosságának mintegy 9.5%-a zsidó. A magyarországi zsidóság eloszlása, ha nem is ilyen aránytalan, de még tollát nem adta bérbe sem hiúságtól, sem hatalmi vágytól túlfűtött ambícióknak. Ezért volt megbecsülésem vele szemben határtalan. Ha választania kellett vezér és elvei között, az elvei mellett maradt meg. Igaz, hogy az ilyesmi nem olcsó passzió. Ezt csak igazi úr engedheti meg magának. De nem is volt ő szolgalelek sohasem.Most, hogy hitvese és gyermekei egy hozzáméltó szerény sírkővel jelölik meg sírját, ennek a lapnak a hasábjain is, amelyen neve mindenkor irányt és pro- grammot fog jelezni, meg kell mondanunk egyszer, mit jelentett a magyar zsidó közéletben Kecskeméti Vilmos publicisztikai pályája. És meg kell mondanunk éppen most, amikor a zsidóság feje fölött újra viharfelhők gyülekeznek. Jelentette azt a tanulsá
got. hogy nem elég, hogy az igaz
ságot és lelkiismeretet nem lehet 
bilincsekbe verni, ezenfelül még 
kettő kell:a szólás szabadsága s az 
emberi értelem befogadókészsé
ge. iá indakettő pedig a felekezeti 
közéletnek csak teljesen tisztult 
atmoszférájában lehetséges.

D. L.



ZSIDÓ ÉLETmindig rögtön az ausztriai zsidóság után következik. A magyar zsidóság száma, mintegy négyszázezer s ennek kb. 50 százaléka lakja a fővárost. Vagyis Beccsel szemben Budapest lakosságának nem 9.5. hanem, mintegy 20 százaléka zsidó. Az osztrák zsidókér
dés tehát végeredményben jófor
mán kizárólag bécsi kérdés, egyáltalában szó sincs arról, mintha Ausztria, illetve mostmár Ost- mark egyéb részein számottevő zsidóság élne s nehezítené, vagy egyenesen tönkretenné(l) az ottla- kók életét. Ausztria szerepe, de az ausztriai antiszemitizmus múltja miatt is. az osztrák vidéken élő zsidóság száma egészen elenyésző. Nagyobb számmal csak Alsó- Ausztriában élnek (8636) és Burgenlandiban (3017), ez utóbbi terület azonban csak a legújabb időkben került osztrák kézre. Alsó- Ausztriában pl. 902.000 főnyi lakosság mellett mindössze 920(1!) zsidó él, vagyis a lakosság egy ezreléke zsidó. Vorarlberg 155 ezernyi lakosa közül 51(!1), Tirol 349 ezernyi lakosa közül 360, s Salzburg 246 ezer főnyi lakosa közül mindössze 234 a zsidók száma. Bécs után csak három városban haladja meg a zsidók száma az ezret, Badenben 2803,Grazban 2333 s Mödlingben 1182 zsidó van. Nevetségesek tehát azok az adatok, amelyek hatszázezernyi osztrák -idóságról s a vidéknek zsidók által való elárasztásáról szólnak. Még ha föl is tételezzük, hogy a Bécsben nagyszámban élő külföldi 
állampolgár közül jónéhányan zsidók, akkor sem lehet több az Ausztriában élő zsidóság száma 219 ezernél, ami még mindig csak százaléka az összlakosságnak.Ám, hogy az osztrák zsidóságnak 93 százaléka lakja Bécset, annak is megvan a maga alapos történelmi szükségszerűsége. Ne feledjük el, hogy Bécs a hatalmas osztrák-magyar monarchia fővárosa volt, mely ennélfogva fölszippantotta s egyben vonzotta a ..Gesammtmonarchie” legértéke
sebb, legkultúráltabb elemeit, közöttük természetesen a zsidóság 
kiválóságait is. Bécs volt középpontja a monarchia tudományos életének, a művészetnek, zenének s így az intellektuális életet igénylő s intellektuális pályán dolgozó zsidóság nagy számmal tódult a császárvárosba. Ez magyarázza a 176 ezer főnyi lélekszámot s egyben érthetővé teszi, miért 

nagyobb a bécsi zsidóság tragé
diája a többi zsidóság tragédiájá
nál. És miért reménytelenebb a 
bécsi zsidók helyzete, mint a töb
bié. A bécsi zsidóság igen nagy szerepet játszott Bécs kulturális életében, annak integráns része és részese volt s ha most ebből ki esik, úgy bármily tragédia legyen is ez az egyénre nézve, ezt vég
eredményben maga a város is 
megsínyli.Különben a bécsi zsidóság száma az utóbbi években már erős csökkenést mutatott s az utolsó tíz évben mintegy huszonötezerrel csökkent. A zsidóság európai nehézségeinek következtében különösen kisebbedéit a születések száma, amely éppen olyan végzetesen alacsony értéket mutat, mint a magyar zsidóságé. Öt halálozásra csak mintegy 1.5 születés esik s pl. 1937. áprilisában és májusában Becsben 507 zsidó hunyt el s csak 126 született .' Az áttérések száma ugyancsak egyezik körülbelül a magyarországi számokkal s ezért fölösleges vele most foglalkozni. Elleubcm lényeges különbséget mutat a foglalkozásbeli megosz
lás.Először, épp az osztrák zsidók kulturális szerepe miatt, az intellektuális pályákkal foglalkozom. 1681 zsidó orvos és 387 zsidó fogász működött még 1937-ben s ez az egyetlen pálya, ahol .joggal beszélhetni zsidó túlsúlyról, minthogy Ausztria összes orvosainak 
65 %-át teszik a zsidók, akik min dig szívesen mentek orvosi pályára s a bécsi egyetem orvosi fakultása már jó régen a világ első orvosi kara. Azonban az 16S1 orvos közül vidéken mindössze 204 dolgozott, azoknak javarésze is magánrendelést folytat s nem kórházi állást tölt be. A fogászok közül pedig csak 50-en működnek vidéki helyeken.1245 bécsi. 102 vidéki zsidó ügy
véd és közjegyző létezik. Ügy az ő működésüket.mint a kórházi orvosokét most felfüggesztették. Az osztrák hitközségek 456 alkalmazottat foglalkoztattak, ezzel szemben állami s községi alkalmazásban midössze 793 zsidó állott. Megjelent egy olyan rendelet is, amely megtiltja a zsidóknak a hadseregben való részvételét. Ez a rendelet mindössze 12 embert érint.Akmhi.tk azonban foglalkozási agai . .ih ’ átalakulások sok kai több ember exisz.tenciáját 

érintik. Bécsben 241 (vidéken 5 !) zsidó újságíró működött, a szálló- 
és kávéháztulajdonosok száma is 522. ebből 474 Bécsben. Igen érzékenyen érinti a színház- és filmipart is az árjaparagrafus. Száztizennyolc színház- és mozi igaz
gató zsidó és a világhírű bécsi Opera, nemkülönben a magán s Burgszíiiházak jóegynéhány tagja kénytelen kiválni.Mindezek az adatok rávilágítanak az osztrák zsidóság lehetetlenül siralmas helyzetére. Idevc- hetjiik még a zsidó munkásokat és alkalmazottakat is, akiknek száma 12.437 s közülük vidéken 7SS. Ezekután kell megvizsgálnunk az ipar s kereskedelem, nemkülönben a zsidó bank s hiteléletet. hogy tisztán lássuk, igazak-e a zsidóság ellen felhozot vádak, nemkülönben, hogy tisztába jöjjünk a helyzet súlyosságának teljes mértékével.Erről lesz a következő cikkemben szó.

(Folytatom).

Találkozunk!irta: GERGELY JÓZSEF a Kőbányai Izr.. Hitközség volt elöljárója.László Gyuláról, a X. kér. kőbányai izr. hitközségnek távozó elnökéről nem akarok méltatást írni, hanem mint volt munkatársa kívánok nyilatkozni:2'. év előtt, mint az autonómia fanatikus híve, nagy feladat elvégzésére vállalkozott. Helyreállította hitközségének autonómiáját. A romok között levő hitközségünkéi rávezette a helyesen,tovább vezethető útra és ha mást nem tett volna, mint az eddig említetteket, úgy véleményem szerint látóképessége, tudása és rátermettsége révén odasorakoztatta nevét egyházi vezetőink nagyjai közé!Amidőn meleg kézszorítással köszöntőm őt az elnöki székből való távozása alkalmával, megrongált egészségének helyreállításáért kérve a Mindenhatót, nem búcsúzom, mert a X. kér. kőbányai izr. hitközség nem nélkülözheti a jövőben som pótolhatatlan munkásságát, hanem kérem, hogy továbbra is maradjon meg azon az úton, amelyen eddig haladt és amely utón egy boldogabb jövő reményében mi mindannyian találkozni fogunk!
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A zsidóság szerepe
a gazdasági életbenAz utóbbi időben a parlamentben, a különböző vigadókban, falusi piactereken, valamint kis és nagy kocsmákban, politikusok és egyéb szónokok órákon át nagy beszédeket mondottak, melyeknek sarkpontja az volt, hogy minden társadalmi és gazdasági bajnak legnagyobb oka a megoldatlan zsidókérdés. Sőt a kormány egyik tagja kijelentette, hogy ennek az elintézetlen közéleti problémának törvényes rendezését tartja szükségesnek. Nem találgatjuk, mit fog tartalmazni ez a törvény, azonban megállapíthatjuk, hogy sorsdöntő óráit éli a magyar zsidóság, mely dolgozott, szenvedett, áldozott, alkotott és mindenkor megtette kötelességét magyar hazájával szemben.Cikkünkben a zsidóknak a gazdasági téren, az ipar, kereskedelem és hitelélet területén elfoglalt pozíciójával óhajtunk röviden foglalkozni s itt hivatkozni kell Sulyok Dezső képviselőnek a parlamentben tartott beszédére, ki leszögezte azt a felfogását, hogy a zsidóság ezeket a pozíciókat maga teremtette s nem vette el senkitől sem- Hivatkozott a Kohnerek- re és Kornfeldekre, hogyha ők nem lettek volna, akkor esetleg a nagy bankok, vagy az iparvállalatok sem jöhettek volna létre, mert mások ezeket nem csinálták volna meg helyettük.A zsidóság tehát munkájával alkotott itt bizonyos értékeket, — mondotta Sulyok képviselő — amelyek most a nemzet közkiu- csei és a nemzet általános gazdasági és kulturális javai. Felfogás^ szerint a zsidóság többletérteket produkált, mert többletmunkát végzett.A sötét égbolton jóleső reménysugárként hatott ez az igazságot meglátó beszéd, mely bátran meg merte mondani a történelmi valóságot s mi hisszük és reméljük, hogy Sulyok képviselő nem áll egyedül ebben a gyűlölet-tengerben, hanem szenvedélymentesen és irigység nélkül mások is meg fogják merni állapítani, hogy a magyar zsidóság a ma

gyar gazdasági, társadalmi és közéletben szerepet játszott és érdemes és értékes munkásságot fejtett ki.Ki merné például tagadásba venni, hogy a történelmi Magyarországban a XIX. században a gyáripart, a kereskedelmet és a hitelélet sok szervét túlnyomóan a zsidóság alapította s olyan erős gyökeret vert a magyar talajba, hogy a nagy világversenyben is megállta a helyét.A közvéleménynek vélünk szolgálatot tenni, mikor kiragadunk néhány nevet azok soraiból, kik lerakták a nagyipar, hitelélet és kereskedelem nemzetfenntartó pilléreit, melyek a nemzeti vagyonnak tekintélyes részét képezik, így pl. a Chorin, domonyi Brüll, báró Hatvany-Deutsch, jánosi Engel, Fellner, báró Groedel, Buday-Goldberger, óbudai Freu- diger, tóvárosi Fischer, farkasházi Fiselier, megyeri Krausz, Lánezy Leó, Machlup, Mauthner, Tornyay-Schossberger, Weisz Fii- löp, Weiss Manfréd, újpesti Wolf- uer, Szurday stb. stb. mind olyan nagyszerű nevek, melyek nem hiányozhatnak egyetlen olyan történelmi munkából sem, mely Magyarország gazdasági történetét írja meg.A világháború után a zsidóságot úgyszólván minden pályáról kirekesztették, egyedül a gazdasági téren, az ipar és kereskedelem területein fejthet ki tevékenységet, de hogy a zsidóság a magyar gazdasági életnek legjobban dotált pozícióit foglalja el s így a nemzeti jövedelemből aránytalanul nagy részt szerez meg, ez lehet agitációs jelszó, de a valóságban jelentéktelen kivételtől eltekintve, ha a gazdasági élet vezetőit tekintjük, azok nagy része már nem tartozik a zsidó felekezethez s így nem lehet őket a zsidóság számlájára könyvelni. A statisztika így természetesen másként hangzik.Bizalommal tekintünk a kormányzati tényezők felé, hogy az

úgynevezett zsidókérdést a törvényességnek s az igazságnak megfelelően fogják megoldani s nem hagyják magukat befolyásolni a felelőtlen szélsőséges demagógiától. H. Gy.

Dr. Hevesi Simon
70 evesAmikor impozáns alakja megjelenik a dohányuccai templom szószékén vagy a Szentély előtti emelvényen, néma csendben lesi hallgatósága minden szavát. Mindenki tudja róla, hogy ragyogó szónok, akinek mindig van mondanivalója és amit mond, mindig közvetlen kapcsolatban áll az élettel, azzal, ami a hívőt legjobban foglalkoztatja. Zengő orgánuma elhatol a templom legtávolibb zugába, amint mondanivalója a lelkek mélyére.Nemcsak nagy szónok, nagy tudós is, kiváló művelője a hittudományok melletti a világi tudományoknak is. Kiváló stiliszta, akinek imakönyv fordításai zamatos magyarsággal interpretálják a héber szöveget annak, aki nem érti a héber nyelvet.Vezető szerepet játszik csaknem minden zsidó kulturális intézményben. Az OMIKE nagyon sokat köszönhet munkásságának, akárcsak azok a jótékonysági intézmények, melyek vezetésében ugyancsak lelkes munkássággal vesz részt.Most 70 éves és ezt az alkalmat örömmel használja fel a főváros zsidósága, hogy szeretetéről, nagyrabecsüléséről és ragaszkodásáról biztosítsa népszerű lelkipásztorát, akinek kiváló emberi kvalitásait és papi képességeit azok is elismerik, akik nem tartoznak a zsidóság soraiba.

Stühmer-félé HD£ csokoládé
a budapesti orth. rabbinátus felügyeleti alatt. Kapható mindenütt. Viszonteladók az eredeti hechser másolatát kapják.

Gyár: Budapest, Váll. kerület, Szentkirályi-utca 8. szám. _____



4 ZSIDÓ ÉLET

21 múlt érdekességeiből
Rovatvezető: GÁLOS! SOMA

Jls áwázkávosuttak4<>0 óbudai zsidó család szenvedett az árvíz okbzta károkban. Meg van teljes névjegyzékünk. Ebből emeljük ki az ismertebb nevű következő családfőket:Zilczer Ábrahám kereskedő, Kohn Ábrahám. Wolf (Hasiéi) szabó, Auspitz Ábrahám, Báron Ábrahám fuvaros, Finály Adóm és Dávid zenészek, Jónás Áron zsoltái mondó, Erdensohn Aseher metsző, Brucksteiner Benjámin sebész, Breitner Bernét kereskedő, Brody Bernét festösegéd, Sehiti- hoi'f Dávid ezüAmíivcs, Denhof Dávid lisztkereskedő, Rőtté? Dá vid szabó, Kosztolány Dávid kereskedő Politzer Dávid brit-kereskedő, Tót is Éliás lisztkereskedő, Báron Éliás fuvaros Haas Elkan borkereskedő Breitner Gerzson molnár. Schöney Gáspár kereskedő, Graag Gábriel rabbijelölt (későbbi óbudai dojon) Perlgrui Hermán gyapjukereskedő, Raus- burg Hei’zel kereskedő. Radvaner Jakab fuvaros, Auspitz Jakab könyvkötő. Budaspitz .Jónás kereskedő, Bogdány Jónás szabó, Bauer József ezüstműves, Karef Izsák paszományos, Orova Kálmán kékfestő. Oesterreicher Ma- nes, Kann Manuel, Gattein Márkus. Totis Mihály, Kadelburger Nátán, Biiehler Kátén. Weisman- tel Salamon és Sámson, Schulhof Salamon, Janovitz Simon. Heeht Simon, Kaleday Tóbiás. Kries- haher Barkas, Oroszlán Farkas, Kanitz Wolf stb.A rémes pusztítást és a beállott helyzetet leghűségesebben ama kérvény írja le, melyet a zsidó község a vármegyéhez intézett. Sok kortörténeti adat világlik ki belőle.A tekintetes. Nemes, Pest-. Pilis- és Sóit törvényesen egyesült Vármegyéhez. alázatos esede- zése, — az Óbudai zsidó községnek.Tettes Nemes Vármegye!Nekünk kegyelme;: l'ral.ik!Határozatlan szerencséd ■ i h'-ly- heztetésben bátorkodik mély i!á- zatossággal az alábbiéi Óbudai Zsümközség ezen Tettes Nemes Vármegyéhez, ntelly mindég ma gát az érintett zsidóközség érául 

atyai szeretettel és gonddal viseltetvén, irgalmasságért esedezni.Az irtóztató szerencsétlenség, mellyel Óbuda kir. koronái mezőváros, folyó év Böjtmás holnap 14-én. 15-én és 16-án a Vízözön által szenvedett, — az ebből származott kimondhatatlan nyomorúság sokkal keményebben a’ zsidó községet, mini a’ többi amott lakozó lakosokat elért, minthogy azoknak az ő vagyonnyai csak cgyidiil csupa ingóból, úgymint gabonából, lisztből, gnbaes, gyapjú é , bőrökből állván. az ide mellékelt hizonyságlevél szerint egészbe ■ elpuszíitatott, holott a' keresztény lakosok vigasztalásaikat : ' megmaradót! lelkekhez még \ 'hétnek.>'.• a község valaha Magyar : ; ■■ ág mk h giiéueseltb, innen száz Esztendőktől fogva az adóikat is; a Tettes nemes Vármegyének, mint pedig Eő Szentelt Fel ségének mindenkor és pontosan legkisebb hátramaradás nélkül megfizette, — nem különtben szükség esetében önkényes és nevezetes adakozásokat jobbágyi hű s igei több ízben ajánlottak; — ez a község soha és semmiféle työt géss d a Tettes Nemes Vármegye vagy ö szentelt Felségénél segedelemért, irgalmasságért vagy pediglen adóknak elengedéséért terhes vala.De most az említett legszerencsétlenebb község kéntelenittetik legnagyobb nyomorúságaiban a Tettes Nemes Vármegyéhez kegyelemért, irgalmasságért és se- gefU'Irmei t térden állván folyamodni és pedig:tör Méltóztasson a Tettes Nemes Vármegye ezen irgalmasságra méltó szerencsétlenséget Eő Szentelt Felségünknek, legkegyel- mes- bb atyánknak eleibe terjesz- g :z vinni, hogy a s da.misnáskodásból, melly a’ leg-26 éve fennálló
Cáa RÁDIÓ liPu,oka' az ozszes aéixlci Csere
Vilmos csöszÁr-ul 60 Aij yyzék ingve:, 

közelebb vízözön által a’ károsodottak' részére szenteltetett az érintett község is részen legyen.2or A’ türedelembérbül, valamint3or A’ portióból, minthogy azokat néki egynéhány esztendeig megfizetni valójában lehetetlen, Eő Szentelt Felségénél véghez vinni, hogy azoktól a’ szegény községet egynéhány esztendeig kegyelmesen feloldoztatni méltóz- tatna; — végtére:Ez a község a’ legnagyobb szegé ívségében minden kifogás nélkül szegényeknek, nem tekintvén 
ároknak hiteket, tehetség szerint, 
buzgó szívekből, — utolsó kevés 
kenyerét és húsokat felosztogat- 
cén és igy kéntelenítve bátorkodik ö; uönmagát vigasztalva, az ulo'ró reménységbe. • kegyelem és segedelemért térden állva folyamodni.Mély tisztelettel és alázatossággal elhalván:Telte- Nemes Vármegyénekleghívebb szegény jobbágyai: Óbudán április 17-én 1838.az óbudai Zsidó községA magyar kir. Udvari Kamarához hasonló tartalmú németnyelvű kérvényt intézett a község. Leírja benne a beállott nyomort. mivel lakóházaik, a gyárak és iparműhelyek legnagyobbrészt a Duna mellett feküdvén, a pusztulás áldozatai lettek, a Pesten levő raktárak elmerültek, bútorzatuk, ruháik a házak romjai alatt semmisültek meg. Az előterjesztett kérelmi pontok is azonosak a vármegyéhez intézett kérelmével.Magára a kérvényre rávezetve 12341 sz. a. jött már harmadnapra a következő, ugyancsak németnyelvű végzés:„A folyamodó értesíttetik, hogy mi a kegyes adományokban való részesítést, a nyilványos szolgáltatások elengedését iileti, úgy utóbbi kérelem teljesítése a m. kir. udvari kamara hatáskörén túl terjed. Mi azonban a birtokos uradalom részéről való segélyzést illeti, a Zsidó alattvalókat éppen úgy mint a keresztényeket a körülmények'.';'. képest fogják tekintetbe venni.msilio (Jamerae R. H. ■Aul Budán 1838 Ápril 4-én.Aláírás.
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igézet földje
- Épül az országKedd délután mutatta be az Om- ni a mozgóképszínházban a /terei.' 

Hajeszod új filmját, a Fox Movii' 
lőne produkcióját, mely Palesztina 
felépítésének hatalmas munkáját, az új zsidó honalapítás történetének, megrázó és lelkesítő eposzát vetíti a néző bámuló szeme elé.Jeruzsálem óvárosa. Szűk, festői utcák. Burnuszos arabok és komolyarcú zsidók. A Sirató Fal. Azután végtelen homoksivatag, majd primitív földművelés első nyomai.Elmúlik 25 év. A ma. képe. A pusztaság helyén virágzó utcák. Traktorok szántják a földet. Narancstermelés. A narancsok csomagolása. Gépek segítségével folyik a csomagolás, aminthogy mindenütt a legtökéletesebb tech
nikai berendezéseket látjuk. Modern tejgazdaság. Hatalmas gyárak. Az egyik gyár cége: ,.Kannán, tejjel, mézzel készített cukorkák gyártása.” Lüktető életű város; mintha a földből nőtt volna ki. Házsorok a budapesti Ujli- pótváros stílusában.Az új zsidó kultúra. Szabadtéri előadáson a Palesztina zenekar előadja Haydn „Teremtés”-ét. Strandélet a tel-ayivi strandon. Táncoló fiatalság. Péntek este. Egy öreg ember trombitával halad végig a zsidó főváros utcáin. A hangra hirtelen megszűnik minden mozgás, forgalom, munka átveszi uralmát a Szombat, az. Érce szombatja. Végül egy telepes beszél a nézőhöz: — így dől gozzatok ti is mondja és ne féljetek, jertek ide és nézzétek meg, hogyan épül az Ígéret Földje. Héberül mondja, aminthogy az egész film héberül beszél. Csodá 
latos élmény ez a film, megráz és 'megvigasztal. Es kinek nincs ma víg- szra szüksége.

*A díszbemutató április 3-á n. vasárnap délelőtt 11 órakor lesz az Omnia Filmszínházban (József-krt) Jegyei; a Pro Palesztina Szövetségben, lei.: 124 -575 és az Omnia pénztáránál az előadás előtt két órával.A díszbemutató előtt 1 í"10 órakor ö‘l filléres egységhclyárral ii’.iés- .gi előadás.
FérjhezmBnandök nösiílendök 
forduljanak bizalommal a huszonhétesztendeje 
fennálló Nagy Jeni; házassági irodájáh 
Budapest. Rákóczi ut hatvanegy. Telefon.
 -Diszkrét, cégjelzéstelen leveleiéi 1 

HŐS Húsvéti áru! 6”í,tiX.
A felügyeletet az egri főrabbi, főiisztelendő 
ScjspeíbeE*  Simon ur 

gyakorolja.
A húsvéti áru gyáttásának rituális felügyelete még sokkal szigorúbb, mint az egész 
éven át gyártott áru amúgy is nagyon szigorú felügyelete. E szigorú rituális felügyele- 
teljes ér; jü biztosíték arra, hogy az áru és így különösképen a húsvéti áru meg

bízhatóságához soha kétség nem férhet.

A, '■§ tehát a legvallásosabb emberek is a
? V W legteljesebb bizalommal fogyaszthatják

FRBNCK HENRIK Fiai R.-T.
Budapest, 113. póstafiók 5. Telefon: *2-688-45

Máj*  Mamele
írás: SERÉNYI SÁNDOR «Sr.A fiatal, izzig-vérig zsidó asz- szony meghall egy mélabús dalt. Belopódzik a szívébe, fantáziája el kezd működni. Látja, amint az orosz gettó szűk sikátorában egy kis leány ül és zümmögve énekli a szomorú áriát: Máj’ mamelel Az én édes Anyuskám! Az anyjáról szól a sirámszerű étiek, aki örökre elment, mert a durva, lelketlen kozákok megölték őt. aki a légynek sem ártott, jámborsága pedig messze országokban híres voli A dallam mindjobban megfogj;; a fiatal asszony lelkét, egyre puhábbnak és melegebbnek, ritmikusnak' érzi azt a furcsa nyelvet is, amelyen a hangok feléje szállnak: a zsargont vagy, ha úgy tetszik, a „jiddiseh”-t.így támadhatnak majdnem érthetetlen rokonérzések, melyek egy csúnya ayelvcsökevény védelmére indítják ezt a művelt s férfiasait pattogó tollú lelkes zsidó asszonyt aki a Zsidó Élet purimi számában 

fiat Ami aláírással mutatkozik be, polemizál e sorok írójával az 
.Ad vocem zsargon" című cikke miatt.' i inl- iiekehdt néhány tévedést illetve félreértést kell tisztáznunk. 

Egy szóval sem kívántam a héber 
ngelrnek a liturgiából való eltá
volítását, csuk annak a véleménynek adtam kifejezést. hogy az istent -szírietek még a naladó mányit templomokban is hosszúak. sőt hosszadalmasak. sok fölös;ege-el 1 rtalma? ók, kifárasztják a fia- tahiím és intelligens nemzedéket, melynek erte sem ideje, sem idege nincs, és tsem órákig üljön a tein-. mi'b.te előtte értelmetlen szö

vegétét reciiálva, inkább távol mara t ormán. Ma más időket élünk, mint száz év előtt; tessék ezt figyelembe venni. A templom nem az öreg, többnyire már foglalkozás nélküli bácsik szórakoztatására szánt gyülekező hely, akik nem tudják, mivel töltsék napjukat, ha az istentisztelet meg lesz kurtítva a vasút, telegráf, rádió és repülőgép korszakának emberei számára. De ezeknek a gondokkal teli, a létért való nehéz küzdelmet élőknek is. szükségük van a vallásra, a maguk módja szerint való lelki kielégülésre és nem lehet őket arra kényszeríteni, hogy életviszonyaik. felfogásuk semmibe \evé<éve! lelkűktől idegen és idejétmúlt ceremóniákban-vegyenek részt, mert jól tudják, hogy egy félórái, igazi elmélyedés kedvesebb ■■■/ Hr színe előtt.Másodsorban a inak a kívánsággomnak adtam kifejezést, hogy az 
iskolás gyermekeket a mégha 
gyott, gondosai: kiválogatott hé
ber imák szószerinti fordítására és 
hibátlan olvasására tanítsák meg 
mindenek előtt. Az első testvérpár gyilkossági ügyével, Noah apánk részegségével és hasonló jókkal rá- ek majd az. érettségi után foglalkozni. Ezzel automatikusan együtt fog járni a héber nyelvnek, ha csak nagyjában való elsajátítása is.Téves az állítása Bat Alidnak, hogy a „jiddisch”-t a zsidók túlnyomó része tudja, attól pedig, bog;- minden zsidó tanulja meg a- 'igent ’s ez legyen a zsidók in- te;';:.'; imiális nyelve (volapükje) Iste.: őrizzen berniünket. Hiszem. 



6 ZSIDÓ ÉLEThogy ez isteni beavatkozás nélkül sem fog sikerülni.Fantasztikus elgondolás, hogy a diasporában élő zsidóknak, akiknek más-más az at yanyelve, legcélszerűbb lenne a „jiddisek f elsajátítani levelezésük könnyebb lebonyolítására. Ebből nem kérünk. A közeli rokonok egyazon nyelven nőttek föl, azok megértik egymást az anyanyelvükön vagy valamelyik civilizált ország nyelvén. Nem szükséges e végből az orosz-lengyel-litván zsidóktól a nyelvüket kölcsönkérni. A második generátio pedig már úgy sem levelez egymással. Ha igen, úgy bizonyára inkább választanék maguknak egy világnyelvei. Különben is a jiddisch-t nem lehet könyvből elsajátítani, abban születni kell vagy legalább fölnevelődni.Az sem áll, hogy a „jiddisch” jórészt héber szavakból áll. Annak túlnyomó része korrumpált német, sőt a benne előforduló héber szavak is többnyire ki vannak forgatva eredeti köntösükből úgy. hogy csak igen nehéz rájuk ismerni.Szó sincs róla: a jiddisch az idők folyamán egy különleges mesterkélt önálló nyelvvé alakult, de fenntartását és pláne terjesztését azon a címen, hogy az néhány millió orosz és lengyel zsidónak társalgási nyelve a héber rovására. talán még sem lehet, és erre nem szolgálhat okul az, hogy nagyszerű Írókat és költőket adott az emberiség egy kis töredékének. 
Ezek a zsenik nem a zsargonnak 
köszönhetik létüket, hanem meg
fordítva: a jiddisch lehet nekik 
hálás és azok, akiknek módjukban áll remekműveiket olvashatni és megérteni. Egészen bizonyos, hogy egyetlen francia író sem sajnálja, mert műveit nem írta meg jiddiséből.A jiddischnek csúfolt orosz-lengyel zsargon egyébként sem hozható vonatkozásba az egyéb (as- kenáz) zsidóknál használatos kévésüké corrumpált némettel, mely inkább egy tájszólás jellegével bír és kis figyelmesség mellett minden németül tudó ember részéről legalább nagyjában megérthető.Azt se feledjük el. hogy az elkülönülés sok módja között ez is ■íz egyik és ha két tagbaszakadt pájeszos ember ropogtatja a zeng- zetesnek épen nem mondható nyelvet, az bizony — különösen nem zsidók szemében — eléggé kelle

metlen hatást keltő. Ezek nem hallották zsidó szívvel a „Máj’ Ma- niele” dallamát és nincsenek nagyon elragadtatva, sőt rögtön — általánosítanak is a megszokott módszer szerint. Bátran állíthatjuk tehát, hogy a zsargon egyik alátáinaszlója, ha jobban tetszik: ürügye a zsidógyűlöletnek.Végezetül. nem mondtam, hogy a jiddisch a liturgiába is bevonult, hanem a templomba. Nem a Dohány-utcaiba, sem az Öntőház-utcaiba, sem a szegedibe; de köztudomású, hogy még a fővárosban is vannak kisebb zsinagógák, melyekben a pap csak jiddischül vagy legalább is németül mondja a „dróset”, minden egyéb nyelv az „dátseli”, tehát szigorúan tilos.
ZSIDÓ V1LAGKRON1KA

Az osztrák zsidóság tragikus helyzete felkeltette az az egész világ részvétét és együttérzését. Görlng tábornoknak az a nyilatkozata, mely szerint a négy
éves terv végén Bécset zsidótala- 
nifva akarja látni, fokozottan időszerűvé tette azt a kérdést, hol keressenek maguknak menedéket azok a zsidók, akik így kénytelenek lesznek hazájukat elhagyni.

Hull államtitkár az Egyesült Államok nevében 33 államhoz intézett kérdést, hajlan
dók volnának-e csatlakozni az

SEL PESZACH CUKOR 
az orthodox hechserre ref
lektáló hithü hazai zsidóság 

részére ez évben is
Központi Irodánk irányítása mellett 

készült. Ezt, a felragasztott 
1938. évi dátummal 

ellátott vignetták tanúsítják.
A cukor gyártása ez évben is a 

helypi Cukorgyár R -t.-nál (Budapest. 
V., Zrinyi-u. 14.) történt, Silberstein 
Dávid váci főrabbi vallási főfelügyelete 
alatt.

Központi Bizottságunk Rabbí- 
collegiumának vallási döntése szerint: 
az orthodox hívők csak olyan keres
kedőknél szerezhetik be SEL PESZACH 
CUKOR szükségletüket, akik üzletük
ben kizárólag ezen központi felügyelet 
alatt készült cukrot árusítanak, nehogy 
az esetleges elcserélésből vagy össze
keveredésből vallási tiialomszegések 
keletkezhessenek.

Budapest, 1938 évi március havában.
A magyarországi autonóm orthodox izraelita 

hitfelekezet

KÖZSPOMT! I R O B Á J .3 
(Budapest, VI., Eötvös utca 19.) 

Sőt még a „hochdeutsch” is istenkáromlás a templomban és egynémely orthodox vagy chasszideus temetésen. A halottól való bocsánatkérés (a mechiían) is zsargonul történik, akár érti azt a gyászoló, akár néni. No és a „cheszped”, a gyászbeszéd se történhetik a civilizált népek valamelyikének nyelvén. Ez se liturgia, de annak tartozéka.Egyszer már el kellett ezeket mondani, mert hitem szerint az az igaz jó zsidó, aki maga csinál rendet a saját portáján. Sokan helytelenítik ugyan a különféle ferde- ségeket, de a homokba dugják a fejüket. Elvük: quieta non mo- vere. Ez azonban nem az élet, hanem a lassú halál.
Egyesült Államok kezdeményezé- 
zéséhez és menedékjogot biztosítani osztrák és német menekültek számára. A kivándorlás keresztülviteléhez szükséges pénzösszegeket magánúton hoznák össze az illető államok felügyelete alatt. 
Franciaország a tervvel szemben— megbízható információk szerint — szimpátiával viseltetik cs 
Anglia is hajlandó az erre vonatkozó tárgyalásokon részt venni.

Az olasz kormány— Ciano külügyminiszter nyilatkozata szerint — nem vesz részt ebben az akcióban, miután egyrészt ezt számára külpolitikai okok lehetetlenné teszik, másrészt eddig is mindig, még a legutóbbi napokban is, készségesen adott osztrák menekülteknek menedékjogot. Itt említjük meg, hogy a Jewish Agency, a Palesztinái orvosi társaság felhívására késznek nyilatkozott Sigmund Freud és Heinriéh Neumann tanárok számára bevándorlási engedélyt kiadni, akik állítólag oda akarnak költözni.
A lengyel sejni megszavazta a teljes rituális metszési tilalomra vonatkozó törvényjavaslatot. A lengyel zsidóság most azzal a gondolattal foglalkozik. hogy tiltakozásul a jogfosztás és a vallási parancsok betartásának lehetetlenné tétele ellen, egész három és fél milliónyi tömegében altér a vegetáriánus életmódra. Ebben a tiltakozó akcióban nemcsak az orthodoxok vennének reszt, hanem a neológ zsidóság is.
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Még néhány adat 
Palágyi Lajosról
— Levél a szerkesztőhöz —

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur!
Feleki Sándor dr., a rokonlelkű költő, sok szeretettel, meleg érzéssel írta meg b. lapjában szép megemlékezéseit Palágyi Lajosról. Ebből az alkalomból és mert éppen ebben a hónapban volt öt esztendeje annak, hogy Palágyi Lajos eltávozott az élők sorából, szeretnék kiegészítésül magam is, mint volt tanítványa, egyct-niást elmondani a nagy poétáról és hatalmas gondolkodó lélekről.Szeretném hangsúlyozni, • hogy az Akadémia a Karácsonyi-díjat 1898-ig, tizenhárom éven keresztül nem adta ki. mert a szabályok szerint csak abszolút értékű munkának lehetett azt kiadni, mígnem az 1898—99. évi díjat egyhangúlag Palágyi Rabszolgák c. munkájának ítélte oda. E nagyszabású művet utóbb a Nemzeti Szín

ház mutatta be díszelőadás keretében és hogy minél méltóbban adhassa elő: az Operaház színpadán — amire nem ,igen volt példa. Ekkor írta Herczeg Ferenc terjedelmes. mindvégig lelkesedő bírálatában többek között: „...Ha Tvan fvanovics. vagy Petár Pet- rovies neve állana a színlapon, akkor ma Budapesten nem volna úriember, aki be merné vallani, hogy nem látta még a Babszolgákat.”Az ..Aradi vértanuk” c. díjnyertes költeményét maga Somló S.. a Nemzeti Színház későbbi igazgatója szavalta el Aradon a szobor leleplezése alkalmából, ahol a kői-, tőt, mint Arad város vendégét, nagy ünnepléssel fogadták. (Ezt különben Feleki dr. is említi.) Megnyerte a Petőfi Társaság A i- gyázó-díját, „Vádaskodok e. költeményével az Akadémia Farkas- Baskó díját nyerte el. A Nádasdy díjról, amelyet szintén egyhangú lelkesedéssel ítélt oda az Akadémia „Anyaföld” e. époszának, 
Feleki dr. megemlékezett.S beszélnem kell külön a tanár
ról. akitől a Csalogány-utcai tanítóképzőben (elemi iskolában sohasem tanított) egy egész nemzedék minden egyes tagja külön-kii- lön nagy ajándékot kapott, egész éleire szólót: megtanította őket 
olvasni, :i betűt megbecsülni, a szépet szeretni és meg is érteni, a köznapi életen túl. a szellem ér-

„Ezasanyarúság kenyere..." ...FPJ# Hönb NH

ÍGY KEZDJÜK PESZACH SZENT ESTÉJÉN 

A VISSZAEMLÉKEZÉST A SZOMORÚ IDŐKRE ...!

MENNYIRE FELVIDUL AZONBAN A 
FELNŐTTEK ÉS GYERMEKEK KEDÉLYE, 
MIDŐN AZ ÜNNEPI VACSORÁHOZ 
ÉRVE, ELFOGYASZTJÁK A JÓ HÚSVÉTI 
ÉTELEKET ÉS SÜTEMÉNYEKET, AMELYEK 
MIND A KÖNNYEN EMÉSZTHETŐ

KÓSER SEL-PESZACH W.

MESTERSÉGES ÉTELZSÍRRAL KÉSZÜLNEK
----------- ------ ,------ j------r----- ------ r------------ ------ ,------ .----- f----

fékeinek szívből örülni, azokban mindenért kárpótlást találni. Álpátosztól ment, rajongó idealista lelke, puritán lénye, egyenes, logikus gondolkodásmódja, legmagasabb erkölcsi felfogása, derűje - mert a katedrán, az ifjúság között derűs volt — minden tanítványára kitörölhetetlenül nevelő- leg hatott. Mindegyikük úgy érezte jelenlétét, tanítását, ahogy 
György Oszkár írta róla a Nyugatban megjelent cikkében: „mintha a költészet szent csarnokába lépett volna”. Tanítványai, akik túlnyomórészt más felekezetekhez tartoztak, 25 év múltán is állandóan felkeresték őt. tanácsadó apai barátjuk volt egész életükben.

Weszely Ödön felszólítására Budapest székesfőváros tanítósága számára és vezető pedagógusok jelenlétében a Pedagógiai Szemináriumban több előadás-sorozatot és mintatanításokat tartott. Itt fejtette ki ismételten költeménytanítási elméletet, amelyért oly sokszor síkraszállt. Elmélete ma már átment a köztudatba, így tanítanak ma már a legtöbb iskolában. De évtizedekkel ezelőtt ő kezdte kérni, követelni, hogy a költői müvet, a verset előszói- a maga egészében mutassák be az ifjúságnak, abban a hangulatban, a mélyben írója megalkotta, anélkül. hogy azt részleteiben magyarázva. elemezve, minden művészi 

szépségétől már előre megfosztanák.A történelmi hűség kedvéért fűzzük hozzá még azt, hogy teljes rehabilitációt nyert és életének vége felé a kultuszminiszter minden elmaradt előléptetésének utólagos beszámítását megígérte neki, de ezt már nem élte meg.
Dr. Kertész Árminná 

Major Ella

HELYREIGAZÍTÁS!A Zsidó Élet című hetilap ma elém került f. é. febr. 19. számában „a zene magyarországi zsidó származású kitűnőségei” között atyámat (lobbi Alajost, a Nemzeti Zenede főigazgatóját és nagybátyámat. Gobbi Henriket az Orsz. Zenéműv. Főiskola tanárát is felemlíti.Néni tudom, hogy a cikkíró honnan vette ezen téves megállapításait. A tény az, hogy nagyatyám id. Gobbi Alajos hegedűművész, mint mantuai olasz róni. kath. nemes család tagja került 1820 táján Pestre.Fiai Henrik és Alajos szintén róni kath. vallásnak voltak és keresztény hajadonokkal kötöttek házasságot.Gobbi Károly droz. OTT oszt. vez. őri <sa*Amidőn készséggel közöljük fenti helyreigazítást, megjegyezzük, hogy a Zenei Lexikon szerint Gobbi Alajos, Henrik fivére, viszont aMagyar Zsidó Lexikon szerint (315. oldali Gobbi Henrik zsidó. így tehát a Lexikon téved és ejtett tévedésbe bennünket is.
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A SZID R A MARGÓJÁRA 
TÁZRIA

Irta: Dr. RU3INSTEIN MÁTYÁS 
szekszárdi főrabbi

„Ódoni ki jihje vöor böszóró szö- 
ész ó szápáchász ó vaheresz vöhójó 
vöór böszóró lönegá córóász vöhuvó 
el Áhron hakóhén... Ha valamilyen 
ember testének bőrén daganat vagy 
sömör, vagy fehér folt támad és az 
ő testének bőrén poklos fakadókká 
lehet, vigyék az ilyet Áronhoz, 
vagy egy valamelyikhez az ő pap
fiai közül.” „Háfoeh bob váháfoch 
bob. döeháló bob. — Forgasd s újra 
forgasd (a Tórát), mert minden 
bennefoglal tátik.”

A Tóra nemcsak vallási s erköl
csi tanokat foglal magában, hanem 
amint látjuk, egészségügyi szabá
lyokat is. A leírás szerint, amint a 
szakférfiak megállapították, lepra 
ról. bélpoklosságról van itt szó, egy 
szörnyű keleti betegségről, amely 
lassú, kínos sorvasztással végre ki
meríti, tönkreteszi az egyént. A 
szaktudomány nem győzi csodálni, 
hogy milyen híven, részletesen, 
szakavatottan írja le Mózes ezt a 
betegséget. Különösen meglepő, pe
dig. hogv a modern tudomány által 
is alkalmazott módszert: az izolá
ciót. elszigetelést állapítja meg a 
betegség terjedésének meggátlásanl. 
Igazságosaknak kell lennünk: e,be
tegségről való ismereteit Mózes 
Egyiptomban szerezte. Egyiptom 
már az ókorban magas kultúráin 
ország volt. Kiválóan ki volt ol-. 
fejlődve már akkor az orvostudo
mány. Herodotos görög történetíró 
így ír az egyiptomiak orvosi gv a 
korlátúról: ..Az orvosi gyakoilat 
náluk megoszlott: minden orvos 
csak egv — s nem többfele beteg
séggel foglalkozott”. Mózes a kirá- 
lvi udvar neveltje volt s alkalma 
nyílhatott a magas rangot képviselő 
pap-orvosok révén e veszélyes s 
gvakori betegséget, elhárításának 
módjait is megismernie. És ez 
ismeretének lecsapódásául tekint
hető szent szakaszunk. Ez eg :sz- 
ségiigyi szabályok mégis harmoni
kusan' hozzá illeszkednek az egyb 
mózesi tanokhoz. Amazok a lelek 
szentségére, tisztaságára irányultak, 
ezek a test épségének, tisztaságának 
gondozására szolgálták. Mózes test
ben és lélekben ép. erős,,tiszta fan 
akart nevelni népéből,, jól tudván, 
hogy milyen harcok és küzdelmek, 
szenvedések és gyötrelmek iárnak 
reá. arra a népre, amely hitével és 
erkölcsével olkiilönödve él a többi 
népek között. Védtelen apró szige-

BETEGTOLÓ-
és önhaj'ásu kocsik nafy választékban Kölcsön- 
x«< is .'A BEIEGTOtÓKOCSIRAKTÁR 
Budapest Damjanich utca 49. Telefon 144—793 
Kérjen árjegyzéket. 

fecske lesz a népek nagy óceánjá
ban, szüntelenül ostromoltatva s 
csak a saját ereje, szívóssága, ki
tartása tarthatja majd meg. Le
gyen tehát ép és erős. Bírta is Izrael 
mindmáig a reánehezedő válságo
kat.

Újra felelte súlyos időket él. Most 
nem szabad elcsüggednie. Hűnek 
kell maradnia önmagához. Az a biz
tató ige. amely a vöröstengeri vál
ságnál fölharsant Mózes ajkairól s 
amely végigkísérte Izrael fiait ösz- 
szes későbbi válságain, bizalmat és 
kitartást öntve a csüggedőkbe, csen
düljön fel lelkűnkben most is: „Há- 
sém jilóchem lóchcm. — Az Örökké
való harcol tiérettetek”. Az örökké
való harcolt és fog harcolni min
denkor érettünk, mert mi az örökké
való népe vagyunk, az Örökkévaló 
Tanainak hordozói s őrizői.

Örök az Isten, Örök a Tan. S nem 
múlhat el Izrael sem.

Ábrahám Márton:
Legendás Haggada

A címből látható, hogy Ábrahám 
Márton könyve az eddigi, szépszám
mal lévő haggádáink között mást 
ad. sőt újat is.

A kellemesen kiállított könyvben 
a szövegek fordításán kívül megta
lálhatja az olvasó mindazt, amit a 
pészaeh-iinnepével és a szeder-szer
tartásával kapcsolatban tudnia kell: 
törvényeket és szokásokat. Fordítá
sát a szerző állandó magyarázatok
kal kíséri, amelyekben a nehezebb 
pontok értelmét keresi, homályo
sabb szertartások okát adja. (Meg
jegyezzük szerző magyarázatával 
szemben, hogy a tojás a szédertálon 
magyarázóink szerint a gyász iele: 
örök emlékezés a szentély pusztulá
sára: más értelmezés szerint az em
beri halandóság mementója.)

Ezek a magyarázatok Ábrahám 
Mártonnak a hagyományos iroda
lomban való nem csekély jártassá
gáról tesznek tanúságot.

A verses darabokat ritmnsos, az 
eredeti dallamára énekelhető átül
tetésben Ábrahám Miklós tollából 
kapjuk.

Eddig a szokott rész. Ábrahám 
Márton ezenkívül a zsidó mondák 
és legendák egész koszorúját fonta 
haggádája köré, amelyek vonzó és 
közvetlen előadásukkal nagyon is 
alkalmasak arra, hogy az ősök éle
tét és Izrael hőskorát megrögzítsék 
gyermekeink és serdülő ifjúságunk 
lelkében és emlékezetében.

Meg kell jegyeznünk, hogy a for
dításban és a legendák elbeszélésé 
bon szerző állandóan ssMó/.-róf be- 
szél.nmely természetesen anachro- 
nizmus.

\ könyv fejlécei és illusztrációi 
színesek, élénkek és változatosak.

A munkát szívesen ajánljuk olva
sóink figyelmébe.

Fogadja szeretettel 
a magyar zsidóság 
az eucharisztikus 
kongresszus 
vendégeit

A községkerületi elnökök tanácsa 
március 17-én ülést tartott Szántó 
Jenő, az Orsz. Izraelita Iroda alel- 
nökének elnökletével. Az ülés az 
Országos Iroda elnökévé Steril Sa
mut. alelnökévé Szántó Jenőt vá
lasztotta meg, majd Szántó Jenő al- 
elnök emlékezett meg kegyeletes 
szavakkal az elmúlt év nagy’ halot- 
tairól: dr. Glücksthal Samuról, dr. 
Munkácsi Bernátról. dr. li'iedl Sa
muról, és Félix Warburf/ról. Megem
lékezett az emancipácóis törvény 
hetvenedik évfordulójáról és leszö
gezte.- hogy a magyar zsidóság az 
elmúlt 70 év alatt hűséggel, munká
val és áldozatkészséggel tett eleget 
állampolgári kötelességének. Ezután 
meleg, elismerő szavakkal méltatta 
dr. Hevesi Simon vezető-főrabbi ér
demeit és munkásságát 70-ik szüle
tésnapja al kaim á va 1.

Az ülés foglalkozott az eucharisz
tikus kongresszussal is és felszólí
totta a magyar zsidóságot, hogy fo
gadja szeretettet a kongresszus ven- 
d éneit. Kimondotta, hogy Szent Ist
ván király halálának kilenszázadik 
évfordulója alkalmából rendezendő 
ünnepségekben a magyar zsidóság 
is méltó mórion kíván részt venni.

A folyó ügyek letárgyalása során 
elfogadta az ülés az 1937. évi zár
számadást és az ezévi költségve
tést. majd a zsidó közélet és hitélet 
időszerű kérdéseivel foglalkozott. 
Végül dr. Kallós Henrik községke- 
riileti elnök indítványára elhatá
rozta a gyűlés, hogy a magyar zsi
dóság országos keretben fogja meg
ünnepelni az esztergomi hitközség 
kilencszázéves jubileumát.

Esís BCurir címére
Az „E. K.”-nak nem tetszik, hogy 

mi a zsidószármazású kitűnőségek
kel foglalkozunk, mert valakinek a 
vallása és származása — szerinte — 
magánügy Nézetünk szerint azon
ban a zsidó sajtó föladata közé tar
tozik annak kimutatása, lmgy mit 
alkotott hazánkban a zsidósán. Szük
séges ez különösen most, miliőn „tu
dományosan akarják bizonyítani, 
hogy a zsidó „alacsonyabb rendű 
fai”. Hogv egyesek származásukat 
szégyenük. vagy hogv az E. K.-nak 
ez nem tetszik, arról igazán nem te
hetünk.

STREtHITTER GYULA vas réz. acélbútor és 
sodr>r-ágybetét üzeme. Speciális auloíéehefeszlö, 
tűzhelyek kályhák zárak, redőnvók készítése és 
szakszerű javításé Vendégágyak csak fa. kivitelben 

kimondottan uj anyagokból
Budapest, VII., Dob utca 45. Tel.: 143—152.

a Budapesti Aui^oríKfizr.,^Hí^körséjg y j orthodox kóser paleckfej és tejtermékek 
Budapesti Központi Általános Tejcsarnok R.-T. VII.. Rottenbiiler-utca 31. szám.
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Megoldják a zsidókérdést?Igen, sürgetik is, ígérik is a megoldást. Még pedig a törvény 
nyel való megoldást. Arról nem is bocsátkoznak vitába, hogy van-e, vagy nincs zsidókérdés. Minek is vitatkozzanak erről, amikor „meg oldani” akarják. Megoldani pedig csak olyan kérdést lehet, amely van. Tehát: zsidókérdés van!A győri beszéd és előtte is,utána is más beszédek, 'mind azt adják okául a zsidókérdésnek, hogy a zsidóság — számarányát meghaladó mértékben helyezkedett el a gazdasági és kulturális pályákon. Vagy úgy is mondják, hogy mások elől foglalták el ezeket a pozíciókat. Akik még hatásosabban akarnak szólni, azok pláne úgy fogalmazzák meg,hogy a zsidók kiszorították ezekről a helyekről a nem-zsidókat. Megmondták mái ugyan,hogy a Kohnerek s Kornfel elek senkitől sem vették el azt a helyet, amelyet betöltötték, mert azokat a pozíciókat ők maguk teremtették, — de lehet, hogy ezt hiába mondották meg. Minthogy azonban az igazság igazság marad akkor is, ha nem hallják, vagy nem hallgatják is meg és minthogy az igazságot elmondani azért is érdemes, hogy csupán elhangozzék: mi egy-két variánssal bátorkodunk még a Kohnerekről és Kornfeldekről megkockáztatott állítás illusztrálására szolgálni.Körülbelül száz esztendeje annak, hogy Bloch Mór nevű zsidószármazású fiatal tudós, akiből később Ballagi Mór lett, hozzáfogott egy nagy magyar nyelvészeti munkához. Évek keserves-küzdelmes munkájával, sok nélkülözés és fáradság árán, elkészült vele. Megjelent A Magyar Nyelv Teljes 

Szótára, majd később egy másik munkája, a Magyar-német és a 
Német-magyar szótára is. Kérdem tisztelettel: Kinek a kezéből csavarta ki ezt a munkát, kit kellett fél relöknie, hogy helyette dolgozzék éveken, sőt évtizedeken keresztül. — a magyar kultúra javára?Vagy: Nyolcvanegynéhány éve lehet, hogy az ugyancsak zsidó származású Vámbéri Ármin nekivágott a sok titkot és veszélyt rejtő Keletnek. Sokszor dervisnek öltözve, vagy karavánok közé keveredve járta a titkok útját, hogy a többi között a magyarság erede

tét is kutassa. Igazán nem kéjutazás volt. És vájjon kit ütött el tolakodó érvényesül ni-akarásával attól, hogy helyette ezt a vállalkozást elvégezze és liogx a magyar kultúrának, a magyar tudománynak szolgálatot tegyen? Kit fősz lőtt meg annak a lehetőségétől, hogy helyette nélkülözzön, helyette szenvedjen és helyette vállalja a veszélyek egész sorú: .’Vagy ott vannak a nuigj ar nyelvészetnek és történetírásnak zsidó, vagy zsidószármazású ki valóságai. 
Simonyi Zsigmond, Munkácsi Bernét, Kunos Ignác, Marcali Henrik, 
Acsádi Ignác,Angyal Dávid, Gold- 
ziher Ignác, stb. stb. Ki elől vették el a kulturális és tudományos munka lehetőségét? Kit szorítottak ki akár a dícsőségszerzés lehetőségéből, akár egy-egy jó állás jövedelméből?Es azután felsorolhatnék a tudomány és irodalom más területének művelői közül is a zsidókat, vagy a zsidószármazásuakat;vagy a zsidó és zsidószármazású művészeket, festőket, szobrászokat, zeneköltőket és zenészeket, építészeket, színészeket, stb. Erőszakkal, jogtalan, vagy akárcsak ildomtalan könyökléssel, mások visszaszorításával és elnyomásával kit ütöttek el akár az erkölcsi, akár az anyagi érvényesüléstől? Melyik nem-zsidót akadályozták meg ab-
Az osztálysorsjáték
jótékony, uj verkeringgsnez, 
gazdasági fellendüléshez vezet

Nem szabad csüggedni, hanem min
dig remélni, minden alkalmat meg
ragadni, hogy az életkedvet, önbi
zalmat, a reménységet erősítsük I 
Most ismét itt az alkalom I Április 
9-én kezdődik az uj osztálysorsjáték 
Ezren és ezren lettek gazdagok egy 
sorsjegy által. Próbálja meg I Közel 
10 millió pengőt sorsolnak majd ki 
ebben a sorsjátékban. Nyerni csak 
annak lehet, kinek sorsjegye van 1 
Rendeléseket pontosan gondosan 
és diszkréten tcijesitenek az összes 

budapesti és vidéki föárusitók.
A sorsjegyek hivatalos Ara osztá'yonként : A

de azt is keresni kell !

bán, hogy tehetsége szerint alkosson és teremtsen?Nem folytatom tovább, csak még két példát említek. Az egyik a legnagyobb magyai irodalmi alapítvány, a Baumgarten-alapit- vány példája. Az alapító zsidószármazású. Vájjon azt a dicsőséget és érdemet, amelyet alapítványával szerzett — halála után! — vele versenyezni szándékozó nem-zsidók elől ragadta el? Ügye kérdezni is nevetséges! - A másik példa: Volt a magyar közelmúlt történetének egy fájdalmasan szomorú korszaka: a kommün pár hónapja. Ezt azért is említem, mert ezzel szívesen hozzák kapcsolatba az antiszemitizmushangadói a zsidóságot, pediga terror elöl meghunyászkodva beadta a derekát zsidó ésnemzsidó egyaránt, — különösen a köztisztviselői gárdában. Tudomásunk szerint mégis akadt egy magyar köztisztviselő, egy tankerületi főigazgató, aki a forradalmi törvényszékkel való megfenyeget- tetés ellenére is, mindjárt a kommün elején, szinte másnapján, otthagyta az állását, azzal a nyíltan megvallott megokolással, hogy nem akar velük dolgozni.Ez a tankerületi főigazgató zsidó. Vájjon kit lökött félre, kit taposott el, hogy helyette ő szerezze meg magának ezt az érdemet? Melyik nem-zsidó köztisztviselő volt az, aki csak azért nem tanúsíthatta ezt a hazafias magatartást, mert a zsidó elébe tolakodott az ilyen magatartás által magára idézhető életveszély kockázatának vállalásával.Jól tudom, hogy akiknek a szemében a zsidóság az őt megillető. vagy neki engedélyezhető mértéken felül vette ki szerepét a magyar tudomány, irodalom és művészet. vagy akár a hazafiság szolgálatából, azok nem ezekre az esetekre gondolnak. Bár akadt egy kultuszminiszter is — de az Haller Tstván volt — aki ország-világ fiile-hallatára, a parlamentben mondta el. hogy mi nemcsak könnyű szívvel mondunk le egy 
Alexander Bernát. egy Beké Manó, egy Simonyi Zsigmond. stb. tudományos munkájáról, csak azért, mert zsidók, vagy zsidó- szármnzásúak. hanem ezzel példát is akarunk mutatni — hadd tanuljon tőlünk! a művelt Nyugatnak is. S hogy a művelt Nyugat nem tmmlt tőlünk, az csak a művelt Nyugat mulasztása. Azt
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Kiss Jó- Ságbanis .jól tudom, hogy ha 
zsef, Molnár Ferenc, Hellói Jenő, 
Szép Ernő, Bíró Lajos, Lengyel 
Menyhért, stb. sth. nem írták 
volna meg azt, amit megírtak, 
senki más. se zsidó, se nem-zsidó 
helyettük meg nem írta volna. De 
tovább kérdezek. Hol van és ki ő 
az. a nem-zsidó, aki írói, tudomá
nyos vagy művészi munkát vagy 
feladatot csak azért nem végzett, 
mert egy zsidó ennek lehetőséget 
elvette előle1? Vagy a tehetség és 
tudás kiosztásánál is könyökölve 
tolta félre a zsidó a nem-zsidót? 
Meg aztán: vannak és voltak ga: 
daságl vállalatok és vállalkozá
sok is, — tudja ezt jól mindenki 

- amelyek kezdettől fogva vi
gyáztak arra, hogy lehetőleg zsi
dómentesek legyenek, vagy leg
alább is csak uagyon-nagyou ki
vételesen engedjenek helyet egy- 
egy zsidónak. Vájjon kiszorítot- 
ták-e onnan a zsidók a nem-zsidó
kat?

De nem halmozom tovább a kér
déseket. A zsidókérdést meg akar
ják oldani, még pedig törvénye
rőn. Mi erre most már magunk 
is azt mondjuk: óm legyen! Csi
nálják meg! Igenis: törvénnyel 
rendezzék a zsidókérdést! Hogy 
ezzel a magyar alkotmány egyik
másik tartó pillérét kell kiváltani! 
— ám csinálják! Hogy Széchenyi, 
Kossuth. Deák. Eötvös, stb. művét 
úgy találják majd tatarozni, hogy 
senkifia nem fog többé rája is
merni. — fájó szívvel mondjuk: 
ám csinálják. De talán mégis meg 
kellene gondolni legalább a követ
kezőket: 1. A nemzet érdekeit szol
gálja-e, ha törvény készül arról, 
hogy aki zsidó, vagy zsidónak 
születik: unnak boldogulását, meg
élhetését olyan korlátok közé szo
rítsák. amelyek sem a zsidónak- 
születést, sem a tehetség és tudás 
szétosztását nem korrigálják, 
hanem csak a gazdasági el
helyezkedés lehetőségében juttat
nak előnyt egyeseknek mások ro
vására? 2. A nemzet érdekét szol
gálja-e az olyan töt vényalkotás, 
amely holnap esetleg a gazdasá
gilag kevésbbé jól elhelyezkedett 
katolikusok érdekében fog a pro
testánsok rovására (vagy megfor
dítva) hozandó törvényre, vagy 
legalább annak kövei elhetésére 
precedensül szolgálhatni? Mégis 

gondolni kellene rr ■ is!...
Ami pedig ilyen körülmények 

között a zsidóságra hárul, az .-suk 
az lehet, hogy őrizze meg higgadt
ságát, lelki nyugalmát és az igaz

való bizodalmát. Félre 
most minden széthúzással! Jöjjön 
létre a zsidóságban az igazi egy
ség! A kritika jogának fenntartá
sával hirdetjük: Mindennél fonto
sabb most a magyar zsidóság lelki 
egysége! Felelősségteljes és fele
lősségtudatos vezetésre van szük
ségünk! Éppen ezért azt várjuk a. 
zsidóság mai vezetőitől, hogy kl-

4 film negyven éve Magyarországon
Antidőn 1895-ben Jókai Mór is 

megállóit a Váci-utcában ama nagy 
tömeg sorai között, amely előtt hir
detővállalat reklámképeit vetítette 
egy kifeszített vászonra és közéjük 
néhány primitív mozgóképet is il
lesztett. e szavakkal rontott be a 
Szabadelvű Club termébe Tisza Kál
mánhoz és Wekerle Sándorhoz:

„Képeket láttam, melyek élnek és 
mozognak. Ez az a találmány, amely 
egykor a világot fogja fölforgatni.”

A nagy írónak igaza volt. Még 
egy fél évszázad sem múlt el és a 
film meghódította a világot, l'j 
művészetet teremtett, új írókat, szí
nészeket, rendezőket tett világhírűvé 
és új hatalmas iparágat is terem
tett. ahol az építészek, rajzolók, ter
vezők. zenészek, táncosok, filmtech
nikusok. vállalkozók, kölcsönzők, sta
tiszták és alkalmazottak ezrei kere
sik kenyerüket.

Magyarországon ennek az új mű
vészetnek megteremtésében, tökéle
tesítésében oroszlánrész jut a zsidó, 
vagy, zsidó származású vállalkozók
nak, íróknál:, színészeknek. rende
zőknek, énekeseidnek és technikusok
nak. teljesen igazságtalan és mél
tánytalan tehát az a törekvés, mely 
a zsidókat e téren is háttérbe akarja 
szorítani.

A Somoss.v-orfeum és a városligeti 
mutatványos Fisch eredménytelen 
kísérlete után még néhány követ
kezett. míg végül Sziklai Arnold 
1896-ban megkapja az első mozien
gedélyt és megörökíti I. Ferenc Jó
zsef király látogatását az ezredéves 
kiállításon. 1898-ban Bécsi Gyula ka
llóit engedélyt mozira (Mozgókép- 
Otthoni. A megteremtés azonban a 
köztudat szerint Neumann .József és 
Ungerleider Alór kávésok nevéhez 
fűződik, akik a !\. repesi-út 68. szám 
alatti ..Velence” kávéházban hono
sították meg a mozgóképeket, majd

Kaszelik-telken (a mai Corvin- 
áruház helye) fölépítették az Apol
lót. Neumann meg is kapta az ..ud
vari szállító” címet, mert az udvart 
filmezte és a szakmában az egyet

len, aki ilyen címet kapott. 

SCHLESINGER IZIDOR rabbi úr szigorú felügyelete alatt
PESZACrn 1'ttoS iS’bn HDD Sv’ “Ití’D
palack és kannatej, továbbá mindenféle tejtermék 
állandóan kapható és megrendelhető összes fiók
jainknál és orthodex izr. viszonteladóinknál.

Országos Magyar Tejszővetkezeti Központ m. sz.
Budapest, XI., Horthy Miklós-út 105-113. Telelőn: 158—840.

esi nyes szem/ion lol: fél relételével, 
létre fogják hozni az igazi és fel 
jes egységet a zsidóságban és 
hogy a felelősségvállalás lehető
ségét ki fogják szélesíteni és ki 
fogják terjeszteni mindazokra, 
aki!: a magyar zsidóság jogainak 
védelmében tudnak és akarnak 
közre™ ííködn i.

Spectator.

A mozi (Heltai Jenő csinálta ezt 
a szót) csakhamar igen népszerű 
lesz. 1921-ig a tulajdonosok 90%-a 
zsidó, ekkor a mozirevizió csak az 
engedélyek 30%-át hagyja meg zsidói 
kézben.

Az első filmdarabot Magyarorszá
gon Tábori Kornél írta, a főszerepet 
Huszár Pufi játszotta.

Ugyancsak Üngerleiderék készítte
tik az első nagy magyar filmet és 
megalkotják a Trója és Phönix 
filmgyárakat. Ezt követi a Corvin 
(Strasser Richárd. Barna Károly. 
Engel Fíilöp), majd a Star (Rákosi 
Tibor és a Lux (Lázár Lajos dr.).

Mint rendezők, nagy nevet szerez
nek: Kertész Mihály, Korda Sán
dor. Garas Márton, újabban Gaál 
Béla. Mihály István. György István, 
Major Dezső.

A színészek közül világhírhez ju
tottak: Várkonyi Mihály. Huszár 
Pufi. Szőke Szakáll. Verebes Ernő, 
és újabban Gaál Franci. De nagy 
sikert arattak Fenyvessy Emil. 
Gyárfás Dezső, Törzs Jenő is.

Az írók közül Biró Lajos. Lengyel 
Menyhért. Heltai Jenő, Molnár Fe
renc. Vajda Ernő. Fazekas Imre, 
Bródy Sándor. Szomaházy István. 
Kádas Sándor. Molnár Jenő alkotá
sai kerültek filmre, újabban zajos 
sikert aratnak Köti Károly vigjá- 
tékai.

Meg kell még emlékeznünk a film 
irodalmáról is. Lenkei Zsigmond 
alapította az első szaklapot és a 
Képes Mozirilágot, a. nagyközönség
nek szánt első hatilapot az ifjan el
hunyt Várnai István a Pesti Mozit, 
majd a Mozihét című lapot. A szak
irodalomban vívtak ki maguknak 
még jó nevet: Lajta Andor. Badó 
István, Váczi Dezső. Vári Rezső. 
Bohoz Imre.

Aki a magyar mozi történetét 
megírja, kell hogy kellő helyet biz
tosítson abban azoknak a zsidó 
származású művészeknek. íróknak, 
rendezőknek és vállalkozóknak, akik 
segítették ennek az új művészetnek 
megszületését és kifejlesztését ha
zánkban. —r nd
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1938. április 1, péntek — Veadar 29, 
Erev ros chódcs (szombat bejöv: 
5.55) - ápr. 2, szombat — Niszan 1. 
Sabosz ros chodes (hetiszakasz: 
Tazria, haftóra: Kol hoóm, szombat 
kimen: 6.55) — ápr. 3, vasárnap - 
Niszan 2. — ápr. 4, hétfő - Niszan 
3 — ápr. 5, kedd — Niszan 4 —- 
ápr. ti. szerda — Niszan 5 — ápr.7. csütörtök — Niszan ti — ápr. 8, péntek — Niszan 7 (szombat bejöv. 6.05) ápr. !). szombat — Niszan
8. Sabosz hagódanl (hetiszakasz:
Mecóra, haftóra: Vöarbóób anó- 
sim, szombat kimen. 7.05) — ápr. 
10, vasárnap — Niszan 9, —ápr. 11. hétfő — Niszan 10.ápr. 12, kedd - - Niszan 11, — ápr.
13. szerda — Niszán 12. — ápr. 14. 
csütörtök Niszán 13, Bödikasz 
ehómée - ápr. 15, péntek - Niszán
14. Erev peszaeh (szombat bejöv: 
6.15).

Fürst Aladár dr. kitüntetése
A magyar királyi vallás és közok
tatásügyi miniszter úr előterjeszté
sére a kormányzó úr őfőniéltósaga 
dr. Fürst Aladárnak, a pesti izra
elita hitközség gimnáziuma nyugal
mazott tanárának a gimnáziumi 
igazgatói címet adományozta.

— Rózsa Vera dalestje. Rózsa 
Vera a kitűnő fiatal énekesnő már
cius 19-én tartotta ária és dalestjét 
a Zeneakadémia zsúfolásig meg
telt termében. Műsorán Stradella, 
Pergolesi, Schubert, Schumann, 
Rachmaninoff és Mussorgsky da
lok szerepeltek, melyeket kiforrott 
művészettel adott elő. Nagy és 
megérdemelt sikert aratott.

— Húsvéti Manna-cikóriát ajánl
juk a hithű háziasszonyok figyel
mébe.

— Miért szaporodnak a m. kir. 
osztálysorsjáték vevői? Mert min
denki tudja, hogy sokan nyertek 
nagy összegeket és lettek ezalta! 
gazdagok. Az is köztudomású, hogy 
e közkedvelt intézmény állandó ál
lami felügyelet és ellenőrzés alatt 
áll, tehát feltétlenül megbízható és 
mindenegyes sorsjegynek egyforma 
a nyerési esélye! — Hivatalos arak: 
egész 28. lel 14, negyed 7. nyolcad 
3.50 pengő, mindenütt az országban. 
Az új megjavított sorsjáték ápri
lis 9-én kezdődik.

- Löffler Henrik halála. A buda
pesti aut. orthodox izr. hitközség 
főtitkára és anyakönyvvezetője 
LölTler Henrik szombaton, március 
26-án. 67 éves korában rövid beteg
ség után elhúnyt. Ez alkalommal a 
hitközség választmánya, óbudai 
Fremliger Ábrahám kormány főta
nácsos, hitközségi elnök elnöklete 
alatt gyászülést tartott, amelyen az 
elnök az elhúnytat elparent.i ta és 
a hitközség szolgálatában eltöltött 
közel 5 évtizedes kiváló és hervad
hatatlan érdemeit méltatta. Már 
eius 28-án. hétfőn délután '• > I órakor 
a németvölgyi régi orthodox teme
tőben kísérték utolsó útjára, nagy 
részvét mellett.

-- A Magyar Cionista Szövetség 
(Andrássy-út 67.) ..Az 5000 éves zsidó 
kultúra” e. előadássorozatának leg
közelebbi előadását ápr. 6-án, szer
dán este !í9 órai kezdettel Steiner 
.Maivinné. Weisskopf Lenke tartja: 
A zsidóság és a képzőművészet 
címen. Belépődíj nincs. Az elő
adásra ezután is minden érdeklődőt 
meghívnak.

— Zenei bemutató Budán. A Bu
dai Izr. Hitközség ..Kultúr és Tár
sadalmi Szakosztálya” ápr. 3-áu, va
sárnap d. u. 716 órakor a 111. Zsig- 
mond-utea 49. 1. em. tanácstermé
ben zenei bemutatót rendez, ame
lyen Kelen Hugó zeneszerző, Rózsa 
Vera dalénekesnő es Karvaly 
László dalénekes szerepelnek. Zon
gorán kísér Kadosa Pú!. Belépődíj 
nincs. Vendégeket szívesen látnak.

Laskaraktárak
Budán!

Megnyíltak
a budai hitközség 
iaskaraktárai:

XI., Kende-utca 11. sz.
II., Szász Károly-utca 5. 
Ili, Zsígmond-uíca 49.

A búd ni hitközség területén pászka 
gyártására és forgalombahozatalára ki
zárólag a budai hitközség jogosult. 
Idegen helyről tehát pászkái 

behozni tilos.
A kereskedői utón forgalomba 
hozott laska nem vallási célt 
szolgál és nem felel meg a 

rituális követelményeknek

Elnökválasztás Kőbányán. A 
Kőbányai Izr. Hitközség f. c. április 
hó 10-én tartja elnökválasztó ülését, 
melyre hivatalosan Nagy Mihályt 

’lölték, a megromlott egészségére 
való hivatkozással lemondott László 
Gyula helyébe.

— A Magyar Izr. Nőegyletek Or
szágos Szövetségének ápolónőképző 
és gyi rmekgondozónő tanfolyamára 
a felvételek megkezdődtek. Jelent
kezhet minden feddhetetlen előéletű 
leány vagy asszony, 18—30 éves kor
határig. A tanfolyam 18 hónapig 
tart. Az otthonban való bennlakás 
kötelező. A havi ellátási díj 
P 65., mely összegben lakás, élelme
zés stb. beim foglaltatik. Bővebb fel- 

iiágositást nyújt az iroda: Buda
pest, VII., Sip-u. 12. Tei.: 111-919, 
hov i a kellőkép felszerelt kervé- 
11 vek b eny új tandók.

- A (innaföldvári Makai Emil ifj. 
kultiircsoport jólsikerült Purim-es- 
tet rendezett. König Jakab hitk. el
nök bevezető szavai után Sehwarez 
Erim és Ági négykezes zongora jó- 
léka következett, majd Roznai Klári 
Wellisch Bözsi, János, Zoltán. Fein 
Alúi-ti. Kiéin Magdi, Somogyi Bo- 
r'sk.i, Krausz György. Traub Imre. 
Yf'eisz Lonci, Nagy László, Weisz 
Magda. Krausz Imre. Fein Tibor. 
Salznmnn János kisebb darabokat 
adtak elő. Kálmán Husi szavalata. 
Spernáth Miklós helyi aktuális stró
fái élénkítették az ügyesen összeál
lított műsort. Richter Arthur puri- 
mi szokásokról tartott felolvasást. 
König Jakab konferauszában meg
emlékezett a kishitüekről és a le
hívó nmgatartásuakról. Sok tapsot 
aratott Kiéin Magdi és Krausz 
György táncszáma. Az est sikeres 
rendezése König .lakaimé. Gottlieb 
Ignác és Nagy László érdeme. A 
művészi zongorakíséretért Erős 
Zsuzsát és Somogyi Boriskát illeti 
dicséret.

Az angol Chief Rabbi 25 éves 
jubileuma. Nagy ünneplésben része- 
: ítette Anglia zsidósága dr. J. H. 
Herz-et, az Angol Birodalom főrab
biját 25 éves szolgálati jubileuma 
alkalmából. Az ünnepi összejövete
len képviseltetteék magukat az An
gol Birodalom összes hitközségéi és 
jelen volt az angol zsidóság minden 
vezető tagja. így a többi között 
Lionel de Rotschild, Neville Laski, 
Sir Mauriee Bloeh. Philip S. Wa- 
ley, Lady Spelinaun, A. M. Lion. 

j id nná - í, hogy az angol fő
rabbi magyar származású es 12 eves 
korában vándorolt ki New 5 orkba.
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— A Pro Palesztina Szövetség 
közgyűlése. Márc. 23-án tartotta a 
Pro Palesztina Szövetség' XI1. ren
des közgyűlését a Herzl-teremben. 
Az előkelő közönség soraiban ott 
láttuk a budapesti zsidó társada
lom prominens képviselőit. Dr. Pa
tai József elnöki megnyitójában 
megemlékezett az elmúlt év nagy 
halottairól, elsősorban dr. Biedl Sa
muról a Szövetség alelnökéről, majd 
önérzetesen utasította vissza azt a 
beállítást, mely pár nappal ezelőtt 
hangzott el a magyar zsidóság egyik 
nagyságának ajkairól, aki egy lé- 
lekzetben említette Jeruzsálemet és 
Moszkvát. Utána dr. Lőw Lipót 
méltatta dr. Biedl Samu érdemeit. 
Dr. Vázsonyi János orszgy. képvi
selő lelkes ünneplés közben adott 
örömének kifejezést, hogy a Sző 
vétség a Palesztina-muukában való 
részvételre hívta meg. Anélkül, 
hogy a cionizmus egyébként tiszte
letreméltó elgondolásait magáévá 
tenné — mondotta dr. Vázsonyi — 
dolgozni akar Palesztináért, mert 
úgy érzi, hogy ez ma minden zsi
dónak kötelessége. Utána dr. IJoth 
Emil győri főrabbi tartott ntagas- 
szárnaylású beszédet. Dr. Kubán Ni- 
szon Palesztina jelenlegi helyzeté
ről beszélt. Felszólaltak még dr. 
Heller Bernát. aki a köuyvtárszak- 
osztály jelentését ismertette. Marton 
Ede pedig dr. Donáth Gyula beszá
molóját olvasta fel az Egyetemi 
Szakosztály működéséről. A Műnk 
Lajos által beterjesztett 1937-es pénz
tári jelentést a közgyűlés egyhan
gúlag elfogadta és a felmentvényt 
a tisztikarnak megadta. Ezután ke
rült sor az új vezetőség megválasz
tására.

Síremlékek
a legolcsóbb árban 
kéiwy-néS Budán
II.. Fő-u. 79. Tel : 151-581. 
Fióküzlet és teiep III. Bécsi-út. 
A trolleybusz indulási állomá
sától 2 percnvíre

Kóser húsvéti bor
GROSZ J. JÓZSEF 
budai orthodox rabbi Úr 
felügyelete alatt kezelt 

Elsőrendű ÉDES FURMIN borok, 
legolcsóbb árban kaphatóit

FA H N FÜLÖP 
borkereskedőnél 

II. MARG1T-KÖRUT 3. TEL.: 153-481. 
Rendelésekei házhoz szállítok !

Számadás
Kél évszázad, és — mennyi m ’ g! 
a küzdésből — jaj már elég!
Kevés öröm és sok bánat: 
szú rágta az életfámat.
Éltettek a szép remények, 
a sok álom — semmivé lett.
Vetettem és — nem arattam, 
dolgoztam és — lemaradtam.
Igaz ügyért odaálltam,
ha megjártam, azt sem bánt .m.
El vet zászlót el nem hagytam, 
sokszor magamra maradtam.
Harcoltam, amíg csak bírtam, 
hazugságot le nem írtam.
Elfáradtam, öreg vagyok, 
kis fiamra mit hagyhatok!
ócska bútort, néhány képet, 
harcos múltból pár emléket.
Régi írást, könyvesszekrényt, 
kopott ruhát — üres erszényt.

A haláltól én nem félek, 
egy kis lyukba elfél ek.
Lletem már lemenőben:
„grátis sir" — a temetőben.

TIBORC ZS1GM )ID

(*  A közíró ötvenéves)

— Hitélet Szigetváron. Dr. Be
rciid Béla főrabbi kezdeményezésére 
és vezetésével a téli hónapokban 
vallási ismereteket terjesztő rend
szeres tanfolyamokon vettek részt 
az érdeklődő hívek Szigetváron. 
Minden második hét szerdáján nagy
számú hallgatóság (‘lőtt tartotta dr. 
Berciid főrabbi értékes előadásait, 
sorra véve a péntekesti és szombati 
imádságokat azoknak eredetét, ér
telmét, szövegét boncolgatta, fejte
gette és velük kapcsolatban a zsidó 
történelemnek, irodalomnak és tu
dománynak egy-egy szakaszát is
mertette nagy tudományos felké
szül iséggel. Minden hét csütörtök 
estéjén pedig a héber olvasásban és 
liturgiái ismeretekben kevésbbé já
ratos i'Muötteket részesítette dr. Be
rciid főrabbi megfelelő kiképzésben.

Most jelent meg !
A legaktuálisabb könyv !

Zsadányi Oszkár:

KsrESzténység, Nyilaskereszt, Zsidóság
c. tanulmánya.

50 magyar politikus nyilatkozatával
Kapható lapunk kiadóhivatalában is. Ára a 

Zsidó Élet olvasói részére csak 1.- P Vidékre 
20 fillér portó.
Víínden zsidónak el kell olvasnia és 

tovább adni!

Magyar zsidó írások
Patai József két könyve

1. Lelkek és titkok. — 2. Harc a 
zsidó kultúráért. Patai József, a 
magyar zsidó öntudat legkiválóbb 
nevelője, két nagyszerű kötetben 
bocsátotta nyilvánosságra írásainak 
egy részét, amelyek — úgy látszik 
— összegyűjtött műveinek első kö
tetéül tekintendők. A Lelkek és tit
kok — Színes Sternberg Miklós ér
dekes illusztrációival —, zsidó le
gendák és mesék sorát adja, ame
lyekben a chasszidiznms misztikus 
lelkivilága, a esodavárók extatiz- 
musa, a vallási rajongás legmeg- 
kapóbb történetei ragadják el a 
képzelet szárnyain az olvasó lelkét 
az elmélyülés, a hit. a megtisztulás, 
a biblikus hangulat legcsodálato
sabb atmoszférájába. Patai remekül 
mesél, minden túlzás és túlfűtöttség 
nélkül, nemes költői egyszerűséggel, 
a legendák epikai motívumainak és 
lírai árjának teljes érvényesülésé
vel. — Második kötete, a Harc, a 
zsidó kultúráért. legértékesebb bar 
•os írásainak, tanító és felvilágo
sító tanulmányainak pompás gyűj
teménye. Patai nem adhatott a ma
gyar zsidóságnak időszerűbb és ér
tékesebb peszaclii ajándékot ennél a 
kötetnél, rmelv megmutatja az utat 
amerre 'keresheti és megtalálhatja 
a lelki felszabadulást, az öntudato
sodást. az önmagáralelést. Here 
van ezekben az írásokban, harc az. 
indolencia, a rosszakarat, a tudatos 
és tudattalan önámítás ellen, — de 
diadal is: a felszabadult, az önmaga 
iránti kötelességeire ráeszmélt zsi 
dóság diadala lelki béklyórakói fö
lött. Aki a zsidóság mai problémái
val és speciálisan a magyar zsidó
ság legégetőbb kérdéseivel tisztába 
akar jönni, annak erre a célra. Pa
tai könyvénél jobbat nem ajánlha
tunk. De nem eleget mondtunk. A 
mai idők szempontjából nem elég, 
ha ajánljuk: kötelességévé kell fen
nünk minden magyar zsidónak, 
hogy ezt a könyvet necsak elöl- 
•lassa. hanem tanulmányozza. Ali 
bizonytalanságok és skrunidusok 
között hánykódik - az elsősorban! 
Amellett a könyv egyike a legélve- 
zetesebb olvasmányoknak is és szí
nes, de cikornyátlan. nemesen egy
szerű stílusával. Magyar zsidó test 
vér: Ez a Te könyved!

3. Koréin Dezső: Mi az oka a zsi- 
dóf/j/alölef nek? Most hogy annyi 
ezer példányban röpítették szét 
Steril Samu füzetét (A zsidókérdés 
Mag mirországon). ildomosnak talál
juk. hogy rámutassunk Koréin De
zső érdemes és értékes írására, 
amely immár 13. kiadásban 240—260 
ezer példányban forog közkézen. \ 
nagy elterjedtség, a hatalm.as pél
dányszámú új és új kiadások, az 
idegen nyelvű fordításoknak is 
rendkívüli kelendősége mutatja, 
hogy Koréin Dezső hangban és ok
fejtésében egyaránt kitünően élt.-. 
: ■ ■ hogyan kell i kérdési ex 
ponálni. A zsidóság szellemi fe.-\ 
vertárának egyik igen értékes da
rabja Koréin Dezső röpirata.
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A zsidók vallási beolvadása
Irta: dr. RÓZSA IGNÁC

VII.Sok kitért zsidónak az a jóhiszemű véleménye, hogy a zsidóság fennmaradásának ma már nincs értelme, mert a zsidóság, Renan szerint is, betöltötte hivatását: a monotheismust elterjesztette az emberiség között.Hogy valamely népnek van-e hivatása, azt az illető néphez tartozó hívők állapítják meg. Még az egyes hivő embernek is van hivatása. A katholikus vallás a kathe- kizmus első pontjában éppen ezt a kérdést állítja föl: Mivégre va- vagyunk a földön? A katekizmusnak erre adott felelete: teljesen azonos a zsidó eszmével, amelyet a próféták fogalmaztak meg: évvégre vagyunk a földön, hogy Istent szolgáljuk minden törekvésűnkkel a tökéletesség felé.
Minden nép ezt akarja, csak az 

eszközökben, a módikban van a 
különbség. Amelyik ember tehát azt hiszi, hogy jobban szolgálja a tökéletesség útját, ha a régi hitét elhagyja, azt nem tudjuk kárhoztatni. Azonban sehogysem tudjuk belátni, hogy az, aki meggyőződés nélkül, pusztán érdekből, csatlakozik más felekezethez; hűtlenséget, árulást követ el a régi eszmeharcosok ellen; aki álszenteskedik, színlel, csal az új táborban: miként szolgálhatja a tökéletesedésre törekvés isteni parancsát?Azonban térjünk vissza a nemzetek hivatásában való hitre. Mi, zsidók, a leggyengébb nép a világon. rendületlenül hiszünk népünk hivatásában. Hiszünk az isteni szóban és hiszünk a történelem megcáfolhatatlan, érctáblára felírt törvényeiben!A legkisebb nép is a saját lelkivilága szerint akar boldog lenni.Mikor II- József, a felvilágosodott abszolutizmus megszemélyesítője. Magyarországot pátensekkel akarta boldogítani, ezt a magyar nép nem akarta elismerni. A császár minden boldogító törekvése csődöt mondott annak a felismerésén, hogy nem lehet a né-
ÜT LE VÉLIL*. ”.*
2 drb rendelésnél darabja JHI

FOTO PÁRISI fül.
PÁRISI HAGY ÁRUHÁZ bán 

pékét akaratuk ellenére beolvasztani és így boldoggá tenni.Még akkor sem, ha a beolvadás kullúrtöbblelet jelent, ha az emberi szenvedéseket jobban enyhíti, ha az eggyiittműködést jobban szolgálja. Erre hivatkoznak a „meggyőződésből kitérők” általában. Sokszor úgy van, hogy az, 
aki a maga egyéni szabadságának 
érvényesítésére veti le régi fele- 
kezetének béklyóit, azáltal erő
síti egész népe lelkiismereti sza
badságának elnyomó táborát. Ila egy üldözött keresztény behódolt Nerónak, ezzel erősítette Rómát és hozzájárult ahhoz, hogy a mártírok még többet szenvedjenek. Azonban Neró praefektusának, aki a katakombákban élő keresztényekbe „olvadt bele”, elhisszük, hogy a szellemi szabadság érvényesítésének vágya vezette ...A Magyarországon élő nemzetiségek a háború előtt arról panaszkodtak, hogy a magyai Ságba beolvadó zsidó épp olyan elnyomó lett, mint a magyar úr, akihez minden törekvésével asszimilálódni akart. A nemzetiségek mindig elismerték, sőt gyűlölettel állapították meg, hogy még vallási beolvadás nélkül is a magyar 
zsidó teljesen beleolvadt a magyar 
hegemon nép szellemi világába. A magyar zsidóságot a tót, rác, román és szász azért gyűlölte főként, mert magyar nyelvével, ma gyár érzésével, a kormányhoz, közigazgatáshoz való szorosabb viszonyával éket vert közéjük. Sok helyütt spionnak tekintették a nemzetiségi területen élő magyar zsidókat, akik a nemzetiségi aspirációkat besúgták a hegemon magyarnak. A magyar azért gyűlölte, mert németül beszélt és azt a gyűlölt nyelvet terjeszthette. Ez a vád történeti igazság. Most megkapja érte a jutalmát a világ minden zsidója, mert a világ min den részében hordozója volt a német kultúrának ...Rendkívüli érdekesen jellemezte ezt az állapotot Stefanek Antal, tót nemzetiségű író. a A'arodni 
Listi prágai lap munkatársa.„Tragikus körülmények közé sodródik a zsidó, aki nálunK el- magyarosodik ... Mi jót sajátíthat el a zsidó etikai szempont

ból a dzsentritől? Hogy hogyan gondolkoznak a hivatalnok és földbirtokos urak a népről és hogyan viselkednek, azt nem kell demonstrálnom ... Kissé németek nyelvükben is, de a modern Magyarország úri erkölcseit még nem emésztették meg tökéletesen... egészen antidemokratikus, sőt antiszociális tempókat sajátítanak el, úgy viselkednek, mint a ma
gyar urak, mindenképen tanúsítani akarják tőzsgyökeres magyar voltukat...Nevüket magyarosítják, mindéit nemzeti törekvést támogatnak ... A magyarosítás és az antidemokratikus közigazgatás külön.ti el teljesen a zsidót a néptől társadalmilag, sőt gazdaságilag is a magyar hivatalnoktársaságtól teszi őt függővé.”Mit látunk ma? Ha egyik-másik nemzetiségből valamelyik „úr” csak félannyit is magyarrá vedlik, mint a zsidó; nagy örömmel beszélnek nemzeti érzéséről. Hogy ünnepük a sváb plébánost, ha néha magyarul is kegyeskedett misézni! Ha a zsidó fajmagyar 
frázisokat mond, nem hisznek 
neki és kinevetik- Ha pedig ma
gyarsága mellett az általános em
berit hangsúlyozza beszédében, 
írásában, művészetében, azt huny
ják a szemére, hogy nincs nemzeti 
érzése ...

A zsidóság sohasem a faji kiválóságának tulajdonította a kiválasztottságát, hanem annak, iiogy ő kapta és megőrizte a Tórát. Ez a megőrzés tőle állandó éberséget kívánt, a parancsoknak teljesítését és a tilalmaknak az elkerülését. Amíg a zsidó elszántan tartja kezében és szívében a Tant, a Tan is megérzi a zsidót. A Tan őrzi meg a világ többi népeit is, mert minden ország támasza, talpköve az a tiszta erkölcs, amelyre a próféták tanították a világot.A zsidóságot újabban több ki váló keresztény hitszónok hívta be a „kerítésen túlról,” be a „kerítésbe”. Mi úgy hisszük, hogy mi
HAGGASÁK 

peszachi machzőrok 
Htőraköppeny 

művészies kivitelben készülnek 
diszkötési imakönyvek 

5TEIXER ÁRMINNÉ
BUDAPEST, KIRÁLY-UTCA8.

Kívánatra anyagminták át árajánlatok díjtalanul



'ZSIDÓ ÉLETvagyunk beüt Isten elk ■ .tett kertjében, bármilyen szűkén és szűkösen is, és a nemzsidók ' annak a kerítésen kívül. .Mt ncn csalogathatjuk őket oda, mert nem adhatunk nekik mást, mint szellemi és ethikai gyümölcsöket. De hisszük, még ebben a reánk uezve válságos történeti időkben is, hogy a világ népei lassanként megisme-
A kongresszusi hitközségek 

statisztikája
Dr. Bakonyi László könyve

Érdekes és tanulságos kimutatást 
szerkesztett a kongresszusi zsidó 
hitközségekről dr. Bakonyi László, 
az Országos Izraelita Iroda fűti1, 
kára. Hogy az adatok egynémeiyik ■ 
hiányos, az semmit sem von le a ki
mutatás értékéből s nem Bakonyi dr. 
hibája. Az Országos Iroda ugyanis 
1935-ben kérdőíveket küldött a hit
községeknek, anyakönyvi kerületek
nek, községkerületeknek és a rab
biknak. Másfél évbe kerüli, míg a 
válaszok visszaérkeztek az Irodá
hoz s akkor derült ki, hogy főleg 
kisebb és fiókhitközségek nem tud
ták a kért adatokat szolgáltatni, 
ami élénken illusztrálja a kisebb 
hitközségek elhagyatottságát. A Ba
konyi dr. által készített statisztika 
bél kiragadunk egynéhány igen jel 
lemző adatot, melyek megmutatják 
hazai zsidóságunk fény- és árnyol
dalait.

Csonka-Magyarország zsidó lako>-
sága számbelileg a következőképen
alakult:

Országos
Év Lélc-kszám arány szám

1910 471.355 6.2%
192(1 473.310 5.9%
1930 444.567 5.1%

Budapest zsidó lakosság.inak száma:
1910 203.687 23.1%
1920 215.512 23.2%
1930 204.371 20.3%

Tehát mindkét viszonylatban i ls: 
szaesést tapasztalhatunk.

A nyolc községkerület lélekszámú 
‘292.155. (Ebből a kimutatásból ter
mészetszerűen hiányoz) iák az. ortho- 
dox és statusquo hitközségek ada
tai.} A VI. községkerület, mely 
Budapestet, Pest- és Bács-Bodrog 
vármegyéket foglalja magában 
aránytalanul nagy (230.900 lelket 
számol), a többiek 6—9000 főből áll
nak és a nagykanizsai és szegedi 
községkerületek sem érik el a mm t 
lélekszámot. Ennek az aránytalan
ságnak megszüntetésére a Kiegé- 

rik ezt a Tant, amelyről írva van; jó osztályrész az édesebb a szin- méznél és hatalmas erő is! Persze, ezt csak azok ismerik el ,akik ismerik a Tant és az Igazságot. Aki nem ismeri a Tant és elhagyja. nem ilyen bűnös, mint az, aki ismeri azt. Az ilyen zsidó elárulja az isteni Igazságot.(Folytatjuk)

szítő Szabályzat (feltéve, hogy egy
általán életbe lép! — A szerk.) há
rom községkerületre Osztja fel a VI. 
községkerületet: budapesti, buda- 
pestviídéki (Újpest székhellyel) és 
kecskeméti községkerületre (Kecske
mét székhellyel).

1935-ben Csonka-Magyarország te
rületén 101 anyahitközség és 76 
fiókhitközség működött. A hitélet 
irányítása 72 anyakönyvvezető rab
bi — köztük 6 rabbihelyettes — és 
12 más rabbi kezében van. Országos 
átlagban 3476 hívőre, a VI. község
kerületben 8762 hívőre .jut egy lelki
pásztor. 263 templom és imaház áll 
a hívők rendelkezésére, összesen 
55.471 templomszékkel.

Igen szomorú képet nyújt a hit
községi alkalmazóiak illet menyesük 
hentesének kimutatása. 1930 január

A zsidók köz- és magánjoga Magyarországon 
Irta: Dr HERÉNYI SÁNDOR

A köpj v címe, melyről kötelesség- 
es> nolni kívánunk, vala

mi.<d hosszabb, úgy szol, hogy a 
..ben foglalástól napjainkig'’. Sokat 
ígérő ríni és dr. Stein Artúrtól, a 
mű sze: -őjélől. úgy is, mint kiváló 
jogász1 >| és úgy is. mint a feleke
zeli irodaion; régi, kipróbált inun-
k. j-álói bízvást remélhetjük, hogy 
az 1. rész után mely előttünk fek-

ik íg< r< tét be fogja váltani.
Befőj -/.ellen könyvről nem köny- 

ny.i dolog recenziót írni, a most 
I. rész pedig jóforman 

- k vezet és, a kérdés elméleti 
és kis részbeni taglalása. Mint ilyen 
fölön-- szépen megírt, tanulságos és 
helyenként harcos olvasmány: leg-
l. -Üebli tudományos szempontból ki
fogásolható, hogy nem pedánsul

ndszeres, meri például az I. és 
II fejezetben tárgyalt ..alapfogal
mak"’ ismertetése során bőségesen 

. nyalja az entanci]>áeió és recep 
:ió magyar törvén „Magyar
ország” című 111. fejezel pedig a 
..öiivv végén kezdődik 4. mondd 

ddal 1 erjedelem ben. Az em - 

1. óta 107 hitközségben történt ki- 
sebb-uagyobb mérvű (10—60%-ig) il
letmény csökkentés.A kórházak felemlítésénél azt lát
juk, hogy az 1934. évi kimutatás 
szerint a pesti zsidó kórházban 
ápoltak száma 72.906, akik közül 
45.662 (tehát 65.3%) másvallású volt.

Fájdalmas veszteségként könyvel
hetjük el 66 zsidó iskola megszűné
sét, melynek következményeként Sí 
tanerő maradt állás nélkül. 40 hit
községben — legtöbbje fiókhitköz
ség — nem használnak hittanköny 
vet! A rabbik 21 fiókhitközségben 
ellenőrizték a hitoktatást és 34 fiók
hitközségben voltak jelen a hittan 
vizsgákon. A 76 fiókhitközség niel
lett ez igen csekély szám. Ezt a visz- 
szásságot sürgősen meg kell szüntet
ni s mint arra Bakonyi dr. igen he
lyesen mutat rá, a községkerületi 
elnökségnek, tan felügyelőknek és 
a községkerületi rabbi-bizottságnak 
mielőbb ezen a helyzeten segíteni.

A hitközségi könyvtárak — szám- 
szerint 26 van — 26.240 könyvvei 
rendelkeznek. A fentieken kívül fele
kezeti egyesületeink könyvtáraiba)! 
10.939 könyv van. Ezen a téren is 
nélkülözzük a komoly és rendszeres 
m unkát.

Mindent egybevetve, meg kell ál
lapítanunk. hogy még igen sok és 
nagy feladat vár megoldásra.

Dr. Bakonyi statisztikája lelki is
meretesen végzett munka, megér
demli az elismerést.

bér nem tudja, hogy ez a III. fe
jezet, mely különben is nyilván túl 
r.ik az alapfogalmakon, miért fog
lal helyet ezek között, főként pedig 
azt kérdezzük, hogy vájjon lehet
séges volt-e ennek a kérdésnek, 
Magyarországnak, mindössze csak 
4 oldalt szentelni?

A bevezetés szerint a műnek majd 
csak megírandó II. része fogja is
mertetni a jogszabályokat „a hon
foglalástól napjainkig”, a III. rész 
pedig az érvényben levőket alfabe
tikus sorrendben. Tekintsük tehát 
■>-. I. részt a mostani 3 fejezettel 
lezártnak és foglalkozzunk vele ér
demlegesen. Azon kezdeni, egy egész 
könyvet kellene írni a kritika tár
gyává tehető vitás, ridegen az ultra 
orthodoxia felfogásához alkalmaz
kodó. az objektív történetírás vilá
gosságát sokhelyütt ki nem bíró 
megáIlapítások és fejtegetések ellen.

Igen érdekesek dr. Stein Artúr 
■Igondohi-ni a judaizmus, krisztia- 
ni-nius és új fogalom — a hit- 
iizmus tekintetében. A zsidóságot 
emberi egyetemességre törekvőnek 



ZSIDÓ ELET 15mondja, aminek lassankint, az idők végével meg is kell valósulni. Ez mint tantétel igaz, de viszont közismeri tény, hogy annak a szép eszmének a zsidó konzervativizmus legerősebb gátlója részben a világ többi népeitől való elzárkózása folytán, — részben, mert a zsidó vallás erősen nemzeti velleitású szabályai, szokásai ezt az elzárkózást még merevebbé teszik. Ezt nevezi Stein dr. — igen helyesen — passzivitásnak. de egzel nagyon bajos az egye
temes, a minden néven nevezendő 
megkülönböztetést mellőző, a töké
letes egyenlőséget valló és előmoz
dító emberiséget (talán emberies
séget) valaha is elérni.Erre utasításában, dogmáiban kétségtelenül inkább törekszik a krisz- tinnizmus, habár a 2000 éves zsidó
üldözés az ellenkezőt mutatja is és méginkább azok az események, melyek ugyancsak két ezredév óta keresztény népek és államok között egymás pusztítása terén végbemennek.Nem csoda tehát, ha a zsidóság állandó passzivitása és a keresztény vallás reformációjának évszázadok óla ellanyhult munkája után a faji gőgre alapított új vallási elmélet, a hitlerizmus megszületett.Ezt a kérdést nem szabad állam
politikai szem pontból bírálat tár
gyú rá tenni. Elvégre minden nép úgy rendezkedik be alkotmány és államforma szempontjából, ahogy neki tetszik, a fasizmus mellett elképzelhető bizonyos szabadság és a totális államban is lehet szociális jólét, de ehhez nem szükséges 
dogmává tenni a gyűlöletet, az 
emberek, állam polgárok százezreit 
megfosztani legprimitívebb, min
denkit egyaránt megillető jogaik
tól és főként nem kell és nem sza
bad a legféktelenebb zsidógyülö- 
leltől fűtött aggyal nekitámadni 
a kereszténységnek csak azért, 
mert a zsidóság által az emberi 
közösségbe bevitt egyisten eszmét 
és a tízparancsolatban foglalt lég 
szebb erkölcsi szabályokat tőle 
vették át és szenteknek tartják. Kár. hogy dr. Stein ennek a kérdésnek könyvében mindössze három oldalt szentel. Igaz ugyan, hogy a könyv 72. oldala után ismét visszatér a judaizmus és kriszlianiznius közötti különbség taglalására, de kétségtelen, hogy ez a rész a 83. oldalig bezárólag nyilván az 1. fejezet 3. §-ába tartozik. ami a szöveg tartalmából is megállapítható!A jogról szóló II. fejezetben hosz- szabban foglalkozik az illusztris szerző a „Sulehan Arueh” elnevezésű vallási kodifikációval és a magyar zsidóságnak reformtörekvéseivel. Sokak szerint — és.ezek közé tartozik e sorok írója is.— vitatkozni lehet arról, hogy vájjon kötelező-e ez a vallási döntvénytár, m'ívről maga dr. Stein írja, hogy vall benne sok helytelen is és „nincs oly orthodox. ki a Sulehan Arueh-ot a maga egészében bettartaná, betarthatná”. Ebből azonban a szerző nem azt a közismert mondást vonja

le, hogy „minden zsidónak megvan a saját külön Sulehan Arueh-ja”, hanem azt, hogy „az orthodoxok is rossz zsidók, de ez mitseni von le a Sulehan Arueh kötelező erejéből”. (68. oldal.)Ami pedig a zsidóság reformtörekvéseit illeti, ezt pláne nem úgy ismerteti a könyv, ami az objektív történetírásnak megfelel. Igazságosan nem lehet a haladás embereiről, akik túlnyomó része a zsidóság szellemi elitje volt, azt állítani, hogy a. gettó kapuinak megnyíltakor „.alkalmazkodási vágyból, beolvadási igyekezetből, hozzá (a kereszténységhez) hason ulási törekvésből” akartak szakítani a szellemi gettóval is „a zsidóság törvényeiből, hagyományaiból, szokásaiból feláldozni akarták mindazt, ami az uralkodó vallástól megkülönbözteti a zsidót”. Mái' bocsánatot kérek, de ez nem fedi a valóságot, ez ellen az egész haladó, de gerinces zsidóság nevében tiltakozni kell. Az sem való, hogy reformjaikat rá akarták erőszakolni az egész zsidóságra, mert ők csak azt akarták, hogy az isteni eredetű törvényekkel össze . nem téveszthető ősrégi szokások, naivitások a kor szellemének és a józan észnek megfelelően kiküszö- böllessenek, amint ezt e sorok írója a Zsidó Élet 1937. évi -14-ik számában ..Hagyomány” címen megjelent cikkében kifejezésre juttatta. Éppen ellenkezőleg áll az ügy: a neolog zsidóság azt kívánta, hogy a saját felfogása szerint üdvözölhessen és e mellett a lelkiismereti szabadság nevében tiszteletben kívánta tartani mindenkinek nézetét: csak az ősi, az
A hitvesi kegyelet őrködik Istenben boldogult Kecskeméti Vil

mos sírhalmán, (le a köznek is 
vannak kötelességei a nagyszerű tollú újságíró, a jó magyar ember, a buzgó zsidó emlékezetének fenntartása, megörökítése iránt, aki agyával, lelkesedésével és hűségével gazdagon megtermékenyítette a felekezeti élet ugarát. Nem volt üzletember, még kevésbé jó kalmár, nem is akart az lenni. Nem adta bérbe tollát, nem hagyott hátra anyagi javakat gyászoló családja számára, melynek otthona az ő második temploma volt. Az első a zsinagóga, melyért meleg szívvel, önzetlenül küzdött utolsó lehelletéig. Fölötte érdemes arra, hogy a zsidó közélet lerója 
iránta érzett háláját, s hogy: a síremléken, melyet hamvai fölé szántunk nyoma legyen annak a nagy elismerésnek, mely olvasói táborát életében annyira eltöltötte.Bizalommal fordulunk a magyar zsidósághoz, segítse elő azt az óhajtásunkat, hogy

Síremlékei Kecskéméit Vilmosnak

ókori külsőségekhez görcsösen ragaszkodó maradiság volt az, amely engedni nem akart és a Sulehan Arueh sérthetetlenségét forszírozva lett okozója a kettéválásnak; teljesen céltalanul, mert hát mi a különbség orthodoxia és neologia között, ha az előbbiek is csak esküsznek a Sulehan Aruch-ra, de képtelenek mindenben betartaniDr. Stein Artúrnak a két kérdés ben elfoglalt szembeszökő és el nem fogadható álláspontja azonban egyáltalában nem gyöngíti azt a nemes törekvést, hogy a magyar zsidók köz- és magánjogát velünk rendszeresen meg fogja ismertetni, aminek összegyűjtése és magyarázatokkal kisérése mindenképen dicsérendő feladat. Kár. hogy a felekezeti politika útvesztőjébe is beletévedett és fölöslegesen olyan területeket is érintett, melyek ma már nemcsak időszerűtlenek, de az utóbbi évtizedekben szerencsésen támadt megértőbb atmoszférát zavarni alkalmasak. A két árnyalat együttműködése és a közös nagy célok ilyen kérdések napirendre tűzését éppen nem i.' zik kívánatossá. Hagyjunk már fel a homousion és homoiusion — vitákkal. Tiszteljük egymás meggyőződését és mindenki menjen a maga útján. Aki mást vagy újat akar, nem okvetlenül rossz zsidó, még akkor sem, ha a thóra-felolva- sásr.'i rendelt asztal az ő templomában nem középen áll. Én hiszem, hogy a jó Isten ezt a nagy bűnt még megbocsátja nekünk eltévelye- dett neológoknak. És legyen szent a béke Izrael házában, kivált amikor kividről olyan ádázul ostromolják.
KECSKEMÉTI VILMOS 

hírlapíró, a „Zsidó Élet” alapítója 
és szerkesztője sírhalmát mielőbb 
díszíthesse az ő munkálkodásához 
és a felekezet hálájához méltó sír
emlék.Budapesten, 1937 október hó.

Dr. Berényi Sándor ügyvéd, író,
Cserkúti Engel Györgyné,sz. Lázár Franciska író,

Dr. Friedmann Ignácni. kir. kormányfőtanácsos,
Dr. Feleki Sándor író, a Petőfi Társaság tagja, 

Gerő Ödön hírlapíró, 
.Jánosi Engel József ni. kir. udvari tanácsos, 

Katona Gyulany. kir. niűsz. igazgató 
Dr. Kriszhaber Adolf a budai izr. .hitközség elnöke 

Dr. Patai József a „Múlt és Jövő” szerkesztője
Újabb adományok:Mandel Jenőué 10 PHollós Oszkár 10 PHalász Sándor 10 P

Eddig befolyt adományok: 538 P
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Emlékeié
Irta : FELEKI SÁNDOR (23)

Ge&ő Katalin és Ger& Károly

Nem festett róla senki képet, 
Dicsfénnyel homlokát övezve 
És mégis szent. És e történet 
Legenda.í&y kezdődik Kiss Józsefnek ötvenöt év előtt kiadott híres elbeszélő költeménye, a „Mese a varró

gépről”, mely külön könyvként, díszes illusztrációkkal .jelent meg és nagy feltűnést keltett országszerte. Egy fiatal, árva leánykáról szólt, akinek homlokát nem övezi glória és mégis szent. Aki csak végig ol- v asta ezt a versbe szedett gyönyörű elbeszélést, mind azt hitte, hogy ez csak a poéta fantáziájának kivirágzása. Pedig amit a költő a versben megdalolt, megtörtént, itt él közöttünk. hősnője az akkor 18 éves leány s az igazi életnek ő még csodálatosabb szereplője volt, mint a költő meséjének.Teréznek nevezte el a költő, hogy ne ismerjenek rá. Pedig otthon Katusnak beelézgeitték), akiből az élet keserű küzdelmei hamarosan Katalint formáltak. Itt él még — hála az égnek — közöttünk az országosan ismert és tisztelt „Katalin mama”, Gerö Katalin. Az egykori tizenhétéves kislány, akit a költő oly szépen zengő és magasztaló strófákban énekelt meg és aki feláldozta fiatalságát, boldogságát s a serdülő leánykor szép álmait, hogy árvaságra és szegénységre jutott öt kis testvérét és elöregedett atyját otthonhoz és gondtalan élethez juttassa. Az ő nappal és éjjel egyre berregő varrógépével művelte ezt a csodát, mert az édesayjától kapott kis masina ösztökélte erre a csodára, ez a kis gép. melyet elhalt anyja hagyott reája utolsó ajándékképen. Itt él most is közöttünk a pesti izr. nőegylet leányárvahá- zának 32 éven át volt igazgatónője, ez a nyolcvanötéves korát meghazudtoló nagyszerű nő. csodálatos szellemi és testi frisseségében. Szeméből most is meleg fény, nemes leikéből most is jóság és szeretet sugárzik. biztatva a esüggedőket, tanáccsal és jótettekkel ellátva az arra szorulókat. Nyolc év előtt „Életem” című megható. mesterien megírt művével és most, egy félév- előtt egy hatalmas 450 oldalas gyönyörű munkával, a ..Szeretet munkásaiéval örvendeztette meg tisztelőinek nagy számát. Ezeken kívül sok-sok szép, érdekes elbeszélést írt az ifjúsági lapokban.A „Mese a varrógépről” Katalinról — kit a poéta álnéven Teréznek hív — egy pestmegyei hévizgyöki zsidó bérlőnek kislányáról szól. A bérlő jómódban élt feleségével es hat kis gyermekével. Inkább kíz- iigyekkel s a szegények gyámolítá sóval törődött s az anya, ez a rend-

I. kívül fínomlelkű, okos és praktikus asszony nemcsak családjának szenteli idejét, de a gazdasággal is foglalkozott és azt felvirágoztatta. „Katuska”, ahogy anyja becézően szólította hirtelen rajongással' és imádattal csüngött anyján. De ez a földöntúli szeretet kölcsönös volt. Tizenöt éves volt, amikor anyját elveszítette. Azóta mindig sötét ruhában járt és mai napig is — hatvannyolc év múlva! Anyja távozásával az öröm és boldogság is eltávozott a kétszáz éve lakott családi házból. Katus vállai ra nehezedett öt tesvérének ápolása, eltartása, a gazdaság gondozása, mert atyja nem igen törődött ezzel.. Vagy a könyveket bújta, vagy közügyekkel foglalkozott A kislány lelke másodszor omlott össze, amikor az apa, az annyira bálványozott hitves elhalálozása után rövidesen egy végtelenül egyszerű, a gazdasághoz mit sem értő özvegyasszonyt hozott haza feleségül, annak öt apró gyermekével együtt. Most már felborult minden Katus lelkében, de a háztartásban is és gazdaságban is. A szerény bérlet nem hozott annyit, hogy tizenkét lelket eltartson, de a kis leány nem törődhetett azzal, mert a nagyszámú gyerek és a háztartás kötötte le. Az anyagi bajok nőttön-nőttek s egy napon a családnak hirtelen el kellett hagynia a kedves ősi házat s a szép kis kertet, a bérlettel együtt. Csikorgó téli hidegben, késő este tette ki éket otthonukból a gazdaság bérlője A kisleány büszke volt ahhoz, hogy valamely rokonnál kérjen szállást. Három napon és három éjen át ődöngött az ucán kis öccsével és azon töprengett: mi lesz most velük? Végül a család egy dohos parasztház szűk szobájában húzódott meg, várva kétségbeesetten, mit hoz a jövő? Katusnak bátyját, aki ép akkor lett Bécsbeu orvos, egy ottani egyetemi tanár felszólította, hogy legyen kórházának segédorvosa és szép jövővel bíztatta. De Miksa nem akarta családját nyomorban hagyni s azért elfogadott egy községi orvosi állást, nem messze volt családi otthonuktól. Hogy elárvult kis bugát megvigasztalja s bajaitól eltérítse, magához hívta, hogy vezesse háztartását. Nehéz szívvel hagyta ott Katus családját s oda költözött fiatal orvos bátyjához, egy borsod- megyei községbe. Egy kis albérleti szobában laktak, de csakhamar oly szép prakszisra tett szert az igen képzett új doktor, hogy kertes, háromszobás házat béreltek s már bútort is megvásárolták. Kati nőm ízléssel rendezte be az új kást s csak pár nap választotta 

őket, hogy a kedves fészekbe betelepedjenek. De a sötét végzet ismét közbelépett A fiatal doktort megfertőzte egyik betege és néhány nap alatt meghalt A kis Katus újra egyedül maradt bánatával és fájdalmával. Nem az ő jövője ejtette kétségbe, hanem a négy árváé: két öceséé és két húgáé. Egyetlen könnyet sem ejtett hogy édesanyját a mennyekben meg ne szo- morítsa. Egyre csak a szokott kérdést sóhajtotta: Látod-e ott fent édesanyám ? Bármit cselekedett, bármit mondott, mindenkor csak arra gondolt, hogy imádott anyjának ott fent az égben tessék és ne okozzon neki fájdalmat. Egy ottlakó bácsija vette magához szánalomból. Néhány napig bolyongott öntudatlanul, étien, szomjan. Éjjelenként álmatlanúl hánykolódott és azután kilopózott a temetőbe, bátyja sírjához, ahonnan csak hajnal felé tért vissza titokban. Negyednapra éjjel eltűnik a kis falúból és kis cómókjával gyalog indul el a gyenge lány Pestre, hogy ott kenyerét megkeresse és odahozza majd egy kis családi fészekbe testvéreit, akiket a nagyvárosban iskoláztatni és felneveltetni fog. Patakok vízében mosakodott s a rossz utakon való gyaloglás feltörte gyenge lábát. Elcsigázva, éhezve és lázva végre Pestre érkezik. „Életem” című munkájában így írja le a szenvedéseknek e stációját:(Folytatjuk.)
GYORS HIRDETÉSEK

E rovatban egy szó 10 fillér, vastagabb betűvel 20 fillér, legkisebb 
hirdetés 10 szó. Leghelyesebb a hirdetés szövegét levélben, a hirdetés árának megfelelő összegű levélbélyegben a kiadóhivatal címére beküldeni.__________________________________FÉRJHEZADNAM húgomat, kinek diplomája, 25.000 pengője és gyönyörű kelengyéje van. jó pozícióban lévő vallásos úriemberhez. Leveleket „Előkelő család” jeligére a kiadóba kérek. (Közvetítők kizárva.)_________________________________29 ÉVES textilműszaki tisztviselő megismerkedne házasság céljából 22—24 éves uriláunyal. ..Hozomány 
mm hibo”je\\i>;éYe a kiadóba.JESIVAT VÉGZETT 19 éves fiatalember, tökéletes német nyelvtudással. héber és angol nyelvismerettel. megfelelő elhelyezkedést keres, esetleg mint házitanító. „Szerény" jeligére._______________ __________________SPRINGER fizet legtöbbet viselt férfi, női ruhaneműért, cipőért. — 
Apród-utca 6. Üzlet Szebenyi-tér- 
nél._______________________________________

Libacomb füstölve, orth. kóser, 
elsőrendű P 2.20. libaszalúini P 3.—,

1 húsvéti libazsír P 2.60, 5 kilogramm 
vételnél franeo. — Schwarcznál,el Debrecen. Pásti-utca 2.
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