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Spectator cikke : Közgyűlés előtt 
Hogyan él London zsidósága ?

HETVENEDIK
SZÜLETÉSNAPJÁT

ünnepelte, családja körében, kerülve 
díszt és pompát Magyarország kor
mányzója, aki születésnapja küszö
bén arra kérte az ország hatóságait 
és közületeit, hogy a tiszteletadás
nak minden anyagi áldozatokkal 
járó formáját kerüljék el és az erre 
szánt összegeket fordítsák a nyo
mor enyhítésére.

A történelmi jelentőségű és fon
tosságú cselekedetek sorában, me
lyeket az utókor vitéz nagybányai 
Horthy Miklósról fel fog jegyezni, 
ez a nemes gesztus talán nem is fog 
helyet találni; jobban jellemezni 
azonban a kormányzót kevés meg
nyilvánulásával lehet, mint éppen 
ezzel. Az ő számára nem arra alka
lom az ünnepi dátum, hogy fogadja 
az elébe járuló hódolatot, hanem 
arra, hogy jót cselekedjen. Emberi
esség. férfiasság, kemény akarat
erő, részrehajthatatlanság, a ma
gyar alkotmány parancsai előtt való 
tiszteletteljes meghajlás, bölcs hig
gadtság: ezek a tulajdonságok je
lentik Horthy Miklóst, az államfőt 
és embert egyaránt és ezeknek a ne
mes tulajdonságoknak hiánytalan 
együttléte ugyanabban a férfiúban 
az eredője annak a mélységes és 
szívből jövő szeretetnek, mellyel ót 
::z ország népe a természetes és köte
les tiszteleten túl osztatlanul körül
veszi.

Akkor, amikor a kormányzói mél
tóságot és hatalmat a nemzet ráru
házta, a hős katonát látta benne, 
aki erélyével és hatalmas akarat
erejével rendet fog teremteni a for
radalmaktól szétdúlt országban. Az 
elmúlt 18 esztendő során azt is meg
tanultuk. hogy az energikus, nagy
szerű katona, egyben bölcs allam- 
lérfi is, aki mindig tudja, mikor és 
mit kell cselekednie. Amikor pedig 
néhány héttel ezelőtt megszólalt a 
rádióban, kemény és mégis oly me
leg emberi hangja, hogy megálljl-t 
kiáltson a bűnösök és tévelj -gők 
felé, akik képesek lettek volna az 
országot egy szörnyű kalandba be
levinni, felélegezve érezte a nemzet,

A zsidó sajtó hivatása
Ma: DÉNES BÉLAA magyar zsidóság új helyzetében teljesen megváltozik a zsidó sajtó szerepe is. Érdemes ezzel az új és megváltozott helyzettel foglalkozni, már csak azért is, mert a zsidóság — zsidó közvéleményről t. i. még mindig nem beszélhetünk! — ezideig, valljuk be őszintén, édeskeveset, vágj' éppenséggel semmit sem törődött a zsidó) sajtóval. A magyar zsidóság kifelé élt, belekapaszkodott a liberalizmusba és demokráciába, asszimiláns lelki mivoltában egyedül a zsidóság adott ezeknek a jelszavaknak komolj' tartalmat s így előállhatott az a világtörténelemben egyedülálló tény, hogy 

Magyarországon a .liberalizmust 
és demokráciát lassanként a zsidó
sággal, illetve a zsidóság törek
véseivel azonosították és azonosít
ják még ma is. Ez a jelszóliberalizmus és demokrácia került csődbe s nem az igazi; de csődje magával rántotta a zsidóságot is.Ez annál tragikusabb, mert be

hogy benne a kor érettsége, higgadt
sága és bölcseségc mellett változat
lanul meg van még az a 18 évvel ez
előtt mutatott erő is, amelyen min
dig meg fog törni mindéin, az övével 
ellenkező akarat.

De amikor a legelső magyar em
berről beszélünk, ne feledkezzünk 
meg a legelső magyar asszonyról 
sem, akit szintén mélységes hódolat
tal zárt szívébe az egész ország. Az 
a nemes egyszerűség, mellyel hiva
tását férje oldalán betölti, a min
den szépért és jóért való lelkesedés, 
mely őt nemcsak helyzeténél! ha
nem rátermettségénél és lelkes áldo

felé évtizedeken át alig-alig történt valami. Egy- egészen törpe kisebbség vett részt a hitközségi életben, ahol az utóbbi években már azt is természetesnek vették, hogy a néhány komoly ellenzéki hozzászólót a torkok többségével némítsák el. Magától értetődik, ez nem vonatkozik minden hitközségre. Kétszeres tisztelet ezért a kivételnek!Csak természetes, hogy ilyen viszonyok mellett és közepette a zsidó sajtó sem állhatott hivatása magaslatán. A „hivatalos”, agyonszubvencionált lapot minden lehető és lehetetlen erővel terjesztették, ez a lap azonban mindig csak Hivatalosék szócsöve volt és így Hivatalosékkal egj'etemben nem kis felelősség terheli abban, hogy őszinte, az igazsággal s az adott tényekkel keményen szembenéző zsidó közvélemény ki sem alakulhatott. A többi zsidó lap is legnagyobbrészt ennek a lapnak hangját és magatartását sínylette
zatkészségénél fogva is minden em
berbaráti mozgalom élére állítja, 
éppen most késztette a főváros kö
zönségét arra, hogy Budapest egyik 
újonnan megszervezett kerületét 
utána nevezze el és ezzel is örök- 
életűséget biztosítson neve és mun
kája számára.

A sors kegyes volt Magyarország
hoz akkor, amikor történelmének 
egyik legválságosabb korszakában 
olyant vezetővel ajándékozta , meg, 
mint Horthy Miklós és a vezető 
mellé olyan segítő társat adott, mint 
a kormányzóné. Isten áldása rajtuk 
és az országon!
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meg, mert az olvasók nagyon 
könnyen beleesnek az általánosí
tásba s valóságos felvilágosító 
hadjáratra lenne szükség, ha meg 
akarnék magyarázni, hogy a zsidó 
sajtó is sokrétű, nincs közöttük 
okvetlenül egyenlőség. Természe
tes az is, hogy ezek a zsidó lapok 
anyagilag sohasem vehették fel a 
versenyt Hivatalosék Szócsövével. 
Épp így súlyos szégyene a ma
gyar zsidóságnak, hogy egészen 
nagynívójú, tudományos folyó
irata mind a mai napig nincs, 
holott erre nézve nem egy kísérlet 
történt. A Múlt és Jövő ugyanis, 
minden értéke mellett, mégis is- 
kább egy szélesebb rétegnek szóló, 
népszerűsítő folyóirat. A magyar 
zsidóságnak nincs olyan folyó
irata. mint a Magyar Szemle, 
Protestáns Szemle, nincsen Ko
runk Szará-ja, nincs a Magyar- 
ságtudomány-nak. megfelelő Zsidó- 
ságtudomány-a, nincsen Híd-ja és 
nincs Apollo-ja, sőt, kizárólag a 
vallásos élet elmélyítését és misz
tikáját szolgáló folyóirata sin
csen, mint a katolikusoknak a 
Vigília.

Szégyent emlegettem"? Inkább 
bűnről kellene beszélnem? Bűnről, 
önmagunkkal, de a magyarsággal 
szemben is. Nem egy cikkemben 
megírtam már, hogy a kereszté
nyeknél megbecsülésre csak akkor 
tarthatunk számot, ha látják, 
hogy megtesszük- kötelességünket, 
legelsősorban önmagunkkal szem
ben! A mai magyar zsidó fiatal
ság részben ezért nem lehet kor
szerű, hiszen nincs hová tömörül
nie, sehol sem találja meg azt a 
magot, mely köré eszméit és el
gondolásait kikristályosíthatja. 
.Márpedig egy komoly, etikai tar
talmú lap. mindig ilyen centrális 
magot is jelent egyben.

Egy komoly, etikai alapon álló
Igen ám, de az etikai alapot 

csakis a lap fenntartói: az olva
sók adhatják meg s arról külön 
tanulmányt kellene írni, hogyan 
s miképpen teljesítik ebbéli köte
lességüket a magyar zsidók. Hol 

unk mi pl. attól, hogy Hiva
talosék megjelentessék a zsidó 
fiatalok antológiáját, ahová be
tegyenek s bevegyenek mindenkit, 
aki tehetséges, világnézeti különb
ségeik ellenére is? Az erdélyiek 
ezt már másfél évvel ezelőtt meg
telték. Hivatalosék pénzén jelent 
meg a Keld és Nyugat című kötet, 
mely az erdélyi zsidó fiatalság 
első összefogója. Es vájjon akadt-e 

nálunk Vezető Személyiség, aki 
vállalkozott volna előszó írására 
olyan kötetben, melyben „a zsidó 
lét egész színskálája felsorakozik, 
kezdve a százszázalékos palesztino- 
eentrikus nacionalistától, egészen 
a haladó szellemű társadalom
kutatóig, a zsidó utca költőjétől 
és a zsidó szociográfiai kleinarbeit 
követelőjétől egészen a világbéke 
rajongójáig, a zenei és kulturális 
folklór szorgalmas gyűjtőjétől, 
egészen az európai gondolat ha
ladó képviselőjéig.” És mondta 
volna-e előszavában, mint ahogy 
az erdélyi zsidó prominens mond
ta, a következőket: Ha közelebb 
férkőzünk fiataljainkhoz, belát
juk, hogy nem ők érthetetlenek, 
hanem ml vagyunk elmaradva. 
Es meg kell próbálnunk utána
sietni a rohanó kornak, melyet a 
fiatalok nemcsak követni tudnak, 
hanem gyors tempóját maguk is 
élik. Mi, akik a liberalizmus és 
a megvalósult emancipáció kor
szakában nőttünk fel', egészen ér
telmetlenül állunk szemben a kor 
ral, amely egyetlen gesztussal pá
riákká nyilvánít bennünket és 
máról-holnapra kétségbe vonja a 
munkához és az élethez való jo
gunkat. Próbáljuk megmagyaráz
ni magunknak az okokat, de alap
jában véve nem tudjuk felfogni

Az Izr, Szünidei Gyermek
telep Egyesület közgyűlése

Június 7-én tartotta az Izr. Szün
idei Gyermektelep Egyesület ren
des közgyűlését a pesti izr. hitköz
ség székházéban, nagyszámú és elő
kelő közönség jelenlétében. Lunzer 
Pál elnökhelyettes vezetésével, aki a 
napirend elölt kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg az egyesület nagy 
halottéiról, közöttük Bloekner Izi- 
dorné, Spitzer Edéné és Kleinber- 
ger Ferenc, dr. Glüc-kstahl Samu 
Bretier Gusztáv. Kovács Iz.or. dr. 
dr. Munkácsi Bernét, Weiss Bert- 
holdné, valamint az Egyesület 
többi elhunyt tagjairól és pártfogói
ról. Indítványára emléküket a köz
gyűlés^ jegyzőkönyvileg örökítette 
meg. Kegyelettel adózott a közgyű
lés ezúttal is az egyesület elhunyt 
nagyérdemű elnökei és megalapí
tói Blüciher .József, dr. Grauer Vil
mos, Deutseh Vilmos és Dános

a dolgokat, értelmünk bármit is 
mondjon, érzésben mégis átmenő 
tinek és ideiglenesnek tartjuk 
helyzetünket és titokban azt vár
juk, hogy minden újra rendbe 
jön. Fiataljaink kezdettől fogva 
ebben a számunkra érthetetlen 
korban találták magukat és ezért 
nem töprengenek különleges okok 
fölött, hanem adottnak veszik, 
hogy minket zsidókat, máról-hol
napra ki lehet szorítani helyünk
ből. Sőt, úgy látják, hogy épp 
egyik jellegzetessége a diaszpóra
létnek általában, hogy sehol se 
vagyunk lerögzítve. Se társadal
milag, se földrajzilag. Folyton 
útközben vagyunk. Sehol sem va
gyunk egészen. Valahol Kelet és 
Nyugat között vagyunk. A mi 
fiataljaink nem töprengenek és 
nem fecsérlik idejüket az álmo
dozó várakozással, hanem való
ságnak veszik ezt a bolyongó lé
tet és a konzekvenciákat ebből 
vonják le.

így beszél egy erdélyi Hivata
los. Nálunk?...

Nálunk a zsidó sajtó hivatása 
és feladata, hogy valóságnak 
vegye az adott helyzetet, ne fe
csérelje idejét álmodó várakozás
sal és levonja, minden téren le
vonja a konzekvenciákat.

(Folytatom.)

László emlékének. Dr. Groszmann 
Zsigmond egyházi elnök a közgyű
lés üdvözletét tolmácsolta. Lunzer 
J’ál elnökhelyettesnek 6O.-ik szüle
tésnapja alkalmából. Galambos Je
nő ügyv. igazgató beterjesztette az 
1937. évről szóló jelentést, melyből 

közgyűlés is örömmel vette tudo
másul az eredményes munkát: 601 
gyermek nyaraltatását.

A beterjesztett zárszámadá
sokat és az 1938. évi költségelő
irányzatot a közgyűlés egyhangúlag 
'•lfogadta és a felmentvényt az igaz
gatóságnak és választmánynak meg
adta. Az 1938. évre számvizsgálókul 
ismét alsóterényi Auer Róbertét. 
Dinner A. Emilt, Gottlieb Bélát és 
Reisz Henriket választották meg, 
majd az elhalálozás folytán meg
üresedett helyekre alelnökké Ungár 
Ernőt, főellenőrré Weiner Mórt, fő- 
pénztárossá Kallós Vilmost, pénztá
rossá Sonnenfeld Edét, telepfel
ügyelői társelnökké Kiéin Lajost, 
választmányi tagokká Bergl Györ
gyöt. Bergl Györgynél és Schlanger 
Mórt, tiszteletbeli orvossá, dr. Dé
nárt Egont választották meg-. Drf. 
Richtmann Mózes köszönetét mon
dott az, egyesület vezetőségének a 
nagy és buzgó munkáért és Isten 
áldását kérte további munkásságuk
ra. \ égül elnök köszönetét mondott 
a megjelenteknek a szíves támoga
tásért és kérte őket, hogy az egye
sületet fokozottabb mértékben tá
mogassák.
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Közgyűlés előtt
A Pesti Izr. Hitközség zárszámadásának, mérlegének és évi jelen
tésének bírálata — Fellebbezés a rosszul informált elnöktől a 
jobban informált elnökhöz — Lajbizsebből vagy komoly költség

vetés alapján való gazdálkodás
A Pesti Izr. Hitközség' képviselő

testülete nagy nyári közgyűlésre 
készül.

Akik az utolsó néhány esztendő
ben figyelemmel kísérték a hitköz
ségnek ezeket a közgyűléseit, 
azok nagyon jól tudják, hogy kü
lönösebb emóciók nem igen szoktak 
ikt előfordulni. Most! sem várnak 
tőle ilyesmit. Felnőtt embereknek 
különös társasjátéka ez! Talán szá
zan — vagy még kevesebben, 330- 
ból! — összeállanak, (illetőleg ösz- 
szeülnek, aztán éljeneznek és tapsol
nak egy elnöki beszédnek meg egy 
főtitkári jelentésnek, majd lelke
sednek és szavaznak, közben, ha 
kell, zavaró kórussá tömörülve le
hurrognak egy-két „avatatlant”, vé
gül pedig újra tapsolnak, újra élje
neznek, újra szavaznak és aztán — 
mint Haesek mondaná Sajónak — 
slusz! Kész a közgyűlés! A csodá
latos csak az, hogy valamennyien 
legalább is deres fejüek. Sőt! 
Az ember azt hinné, közügyekről és 
közpénzekről lévén szó, mindent a 
nagy nyilvánosság elé fognak tár
ni és mindent parlamentáris meg
vitatás alá bocsátani- Ehelyett csak 
himnusz és elózs hangzik el a ve
zérlő öreg urakról, no meg' egy-két 
haragra gyűlt kebel méltatlankodó 
kifakadása az extra muros néha-né
ha fel-felmerészkedő egy-egy kriti
kai (értsd: ellenzéki, sőt: gonosz 
ellenzéki) hang ellen... Aztán egy
hangúlag elfogadják a zárszáma
dást, a mérleget és az évi jelentést, 
amelyről akaratlan is eszébe jut
nak :az embernek Madách szavai: 
„...mi végre az egész1 
Dicsőségedre írtál költeményt, 
Beléhelyezted egy rossz gépezetbe 
És meg nem unod véges-végtelen. 
Hogy ez a nóta mindig úgy me

gyen.
Méltó-e ilyen aggastyánhoz e 
Játék, melyen csak gyermekszív 

hév ülhet!.. ■"•
Mi azonban — javíthatatlanok — 

feltételezzük, hogy1 a magyar zsi
dóság mai helyzetében elment már 
az uraknak a játszanivaló kedvük és 
talán már megunták a dicsőségük
re írt. költemények és szónoklatok 
monoton leverklizését.

Mi feltételeztük, hogy az eddig 
rosszul informált elnök helyett 
most már appellálhatunk a he
lyesen informált elnökhöz és az 
elfogulatlan zsidó közvélemény

hez.
Mert ne higyje se az elnök, se sen
ki más, hogy bennünket bárki el
len is ellenséges indulat vagy egyé
ni érdek vezet. Mi boldogan mara
dunk továbbra is a névtelenség hát
terében és — extra muros.

Nem kívánunk mást, csak a köz

érdek csorbítatlan érvényesülé
sét egyéni hiúságokkal s egyéni 
érdekekkel szemben. Mert kiáltó 
szóval követelik ezt a mai viszo
nyok és harsogva követeli a ma
gyar zsidóság mai helyzete. Ne
künk még személyi változások 

sem okvetlenül kellenek, — ne
künk csak a mai gazdálkodás, a 
mai iránytalan, tétovázó, a prols- 
lémák mérhetetlen súlyához ké
pest jelentéktelenül taktikázó és 
látszatra menő kisszerű játék 
helyett — céltudatos és áldoza

tos munka kell!
Ha lehet, akár a mai elnökkel, — 
ha t. i. ki tudja magát szabadítani 
mai rossz informátorainak szug- 
gesztiójából! Mert betegségéből 
visszatérve!, meggyőződhetett, hogy 
mi láttuk jól a helyzetet, amikor 
folyton hangoztattuk, hogy körülöt
te egyéni hiúságok és érdekek szö
vögetik hálójukat, amelybe az ólá
ba is bele fog akadni. Ki hát a 
liánoknak ebből a hálójából — ki 
az egyenes útra! Ha lehet — vele! 
Ha nem, hát akkor...

•
Ezt a célt szolgálják ezek a sorok 

is. Azt akarjuk, hogy a magyar zsi
dó közvélemény halljon már kriti
kai hangokat is és hogy a legna
gyobb magyar zsidó hitközség el
nöke is informálódjék végre: elfo
gulatlanul.

Előttünk vau a Pesti Izr. Hit
község 1937. évi gazdálkodásáról 
készült zárszámadás, mérleg és évi 
jelentés. Lássuk, mit mutatnak meg 
ezek az elfogulatlan bírálónak.

Mindenekelőtt meg kell állapíta
nunk, hogy az a mód. ahogyan a 
Pesti Izr, Hitközségnél a költség
vetési jogot kezelik, merőben ellen
kezik azzal a szellemmel, amely a 
közgazdálkodások (állam, törvény
hatóságok. községek) számvitelére 
vonatkozó törvényekben és kor
mányrendeletekben uralkodik. Csak 
két kérdést ragadok ki: a virement- 
jogot és a póthitelek kérdését- 

Ami a virement-jogot illeti, ezt 
hitközségünkben teljesen helytele- 
leniil értelmezik. Ezt a jogot a 
Számviteli Törvény és általában a 
közgazdálkodások számvitelével fog
lalkozó elméletek azért koncédálják, 
hogy a költségvetések szigorú meg
kötései s az élet által megkövetelt bi
zonyos alkalmazkodások között a 
kiegyenlítődést lehetővé tegyek. Szó
val az előre megállapított költség
vetés merevségét akarták vele eny
híteni. De nem az egész költség ve
tést illuzóriussá tenni! Már pedig 
ahogy a hitközség értelmezi és ke

zeli a virement-jogot, az a költség
vetést illuzóriussá teszi. A helyes 
alkalmazása azt jelentené, hogy pl. 
egy ügyosztályon belül az egyik 
címen előirányzott hitelből megta
karított fölösleget felhasználhatom 
ugyanazon ügyosztályban más cí
men. De nem jelenti azt. hogy 
akármelyik ügyosztálynak a fölös
legét felhasználhassam bármelyik 
más ügyosztályában. Minek akkor a 
költségvetés?! Akkor ez visszatérést 
jelent a lajbizsebből való gazdál
kodáshoz-

De különösen nem lehet ezt csi
nálni akkor, ha az előirányzott 
bevételi és kiadási végösszegeket 
is előzetes pótköltségvetés nélkül 

jelentékenyen túllépik.
A virement-jog ilyen felhasználá

sa a költségvetésileg' megkötött 
gazdálkodás helyett, teljesen sza
bad, kötetlen, önkényes gazdálko
dást jelent, mert sem a keretet 
nem tartják tiszteletben, sem az 
azon belül való szétosztást. A „költ
ségvetés így sem az előirányzás sze
repét nem töltheti be, de még a fé
két sem.

Ugyanilyen helytelen és illogikus 
a póthitelnek a Pesti Izr. Hitköz
ség: gyakorlatában való alkalmazása 
is. Ha egy közület költségvetéssel 
dolgozik. akkor elképzelhetetlen. 
hogy póthitelt kérjen és kapjon pót
költségvetés nélkül.

De még elképzelhetetlenebb, 
hogy ezt utólag kérje, amikor 
Uiár elköltötte és olyan időpont
ban, amely már a költségvetési 
és póthitelt igénylő időszak 
utánra esik. Mert az történt itt.
1937. novemberére és decembe
rére póthitelt kértek és kaptak 
az 1938. január 16-iki közgyű

lésen.
mégpedig 247:000.— pengőt, egyne
gyedmilliót, ami az egész évi költ
ségvetésnek (az áthozott régi defici
teket nem számítva) 6.1%-át teszi. 
Hát lehet ezt komolynak tekinteni?

De meg kell kérdeznem azt- is, mi 
a komoly gazdasági szakemberek vé
leménye az olyan gazdálkodásról, 
illetőleg az olyan költségvetési gya
korlatról. amely állandóan jelenté
keny póthitelekkel dolgozik és amely 
még az így meglágilött keretet is je
lentékenyen túllépi.’ A költségve
tésileg előirányzott 4.020.869.— P 
kiadás helyett az 1937-iki tényleges
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kiadást 4.486.762.45 P-nek mutatja ki 
a zárszámadás. A 'tényleges túlié
lés 465.893.45 P, tehát közel egy fél
millió pengő. 11.58%-a az előirány
zatnak! És ha az utólag, a már le
járt költségvetési időszak után en
gedélyezett 247.060 P póthitelt le is 
ionjuk ebből, akkor is még ezt a 
keretet is fúlépfék majdnem 220.000 
P- vei!

Azonban az egész költségvetésnek 
és pénzügyi kezelésnek komolyságát 
leginkább a következő körülmény 
teszi kérdésessé. Az 1938-ik évi 
költségvetés előterjesztésekor (janu
ár 16-án). bemutattak egy elszámo
lást az 1937-ik évi első 10 hónapjá
ról. Ez az elszámolás akkor 28.541.23 
P felesleget mutatott! Az egész év
re preliminált kiadásból akkor még 
fennmaradt volt 480.518.40 P! Ha eh
hez hozzávesszük a kért és kapott 
póthitelt, akkor a novemberi és de
cemberi hitel több, mint 725.500 P-t 
tett ki! A januári közgyűlésen — 
tehát két héttel a valóban megtör
tént 1937-iki bevételek és kiadások 
után — még azt mondta a jelentés: 
,.Ez a felesleg (t. i„ a fenti 
28.541.23 P) tekintettel arra, hogy az 
október 31-én mutatkozó eredmény 
az év végéig még változásoknak 
van kitéve, mert hiszen egyrészt a 
bevételi oldalon október 31-ig egyes 
tételeknek november-december hó
napokat illető része is már el van 
számolva (macesz-bevétel, imaszék 
bevétel), másrészt a téli hónapok a 
dologi kiadásoknak a normálisnál 
nagyobb mértékű emelkedését jelen
tik. teljes egészében fel fog hasz
náltatni. a zárszámadásban tehát 
előreláthatóan felesleg nem fog je
lentkezni, 1 viszont azonban ismé
telten nyugodtan állíthatjuk, hogy 
az 1937. ér deficitmentes lesz.” Ezt 
mondta a jelentés akkor (január 
16-án), amikor már tudnia és is
mernie kellett ..azokat a rendkívüli 
kiadásokat, amelyek a rendkívül sú
lyos viszonyok folytán felmerültek” 
és amely „súlyos, talán még soha 
nem tapasztalt viszonyok folytán a 
hitközség kiadásai jelentékeny mér
tékben növekedtek” — és amelyekre 
való hivatkozással a most meglepe
tésszerűen kimutatott 84.270.86 P 
..tényleges" (?) deficitet a zárszá
madási indokolás visszavezeti. Mi 
tisztelettel kérdezzük, mi/c voltak 
november és december hónapokban 
azok a „súlyos, talán még soha nem 
tapasztalt viszonyok”, amelyekről 
két héttel később, január 16-án, a 
hitközség gazdálkodását vezető té
nyezők még nem tudtak?

És tisztelettel kérdezzük, hogyan 
kell gondolkozni arról nagystilüség- 
ről, amely a lezárult időszak után két 
héttel — bőven kért póthitellel is el
látva — annyi áttekintéssel rendel
kezik az elmúlt esztendőről, hogy 
.ismételten nyugodtan” deficitmen
tességet Ígér be, most pedig 
84.270.86 P deficitet mutat ki?

*
Ennyi deficitéi mutat ki!
És most térjünk rá a zárszáma

dásra és a mérlegre. Mert mi azt 
állítjuk, hogy ez a deficit-kimutatás 
nem helytálló. — Négy kérdést fo
gunk csak ezzel kapcsolatban heve
nyében felvetni.

1. A Zárszámadás 16. lapján a III. 
és IV. tételek, vagyis a siketnéma- 
intézctnek és a vakok intézetének 
kiadási rovatai kitöltetlenek, ez
zel a megjegyzéssel: „Lásd az évi 
jelentésben. „Hát én láttam az évi 
jelentésben és megállapítottam, hogy 
a sikefnéma-intézetnél az „1937. éri 
kezelési hiány a pesti izr. hitközség 
álfa fedezve 34.143.98 P”, a vakok 
intézeténél pedig az „1937. évi keze
lési hiány 25.641.91 P”. Ez összesen 
59.785.89 P-t tesz ki. Ki fizette ezt ki? 
A hitköszég? Miért nincs ez akkor 
beállítva a Zárszámadásba? A de
ficitnek tehát ennyivel nagyobbnak 
kell lennie!

2. Az évi jelentés is megemlékezik 
bizonyos nyugdíjperekről. Itt is jó 
néhányezefr pengőt kellett — tudo
másunk szerint — a hitközségnek 
kifizetnie. Miért nem találhatók er
re vonatkozólag sehol sem adatok? 
Ez is azt mutatja tehát, hogy a 
deficitül feltüntetett összeg nem 
helytálló.

3. De, nem fogadhatjuk el a kimu
tatott végeredményt helyesnek azért 
sem. mert — szerintünk —

a zárszámadásba egy súlyos 
hiba csúszott bele. Nem tudjuk, 
elírási vagy sajtóhiba-e, de a 
végeredményt teljesen megvál
toztatja. A kultuszadó t. i. az 
„1937. évi tényleges bevétel ösz- 
szesen” e. rovatban 1.439.822.08 
pengőnek van feltüntetve. Ha 
ehhez hozzá is vesszük a „kas- 
rusz-adópótlék” címen a 7. lapon 
kimutatott 153.076 pengőt, akkor 
is ez összesen csak 1.592.898.08 
pengőt tesz ki. Hol marad ez a 
kerek számban 1.815.600 pengő 
bevétel mögött? Ez az elírási

Mindenkit érdeklő
könyv a

Lakók és bérbeadók 
joga.

Irta: BERÉNYI SÁNDOR dr. 
ügyvéd, szakíró.

Tartalmazza a legújabb lakás- 
rendelet teljes és hiteles 
szövegét bőséges magyaráza
tokkal, 1000 vezérszóval betű
soros tárgymutatóval és a ma
gyar polgári magánjog 
törvény javaslatának 
teljes szövegével.

Ára 3 pengő.
Kapható a Zsidó Élet kiadóhivatalában. 

vagy sajtóhiba (?) annál is in
kább magyarázatra szorul, mert 
hasonló hibák korábbi években 

is előfordultak.
4. De felvilágosítást és magya

rázatot igényel a Mérleg néhány 
pontja is. Az évi jelentés indoko
lása szerint értékpapír-eladásból be
folyt 77.287.40 P. Nem tűnik ki, hogy 
ez az összeg most hol van kimutat
va. Aa indokolás megemlíti, hogy 
a „Követelések bankoknál” c. tételnél 
a csökkenés 501.754.05 P. De néni 
mondja meg, mi okozta ezt a fél
milliós csökkenést és mire használ
ták fel ezt a pénzt, vagy hol van ki
mutatva. A passzívák emelkedésé
nél elfelejti megemlíteni, honnan 
vették az ingatlanok értékcsökkené
si alap.iaul szolgáló tartaléknak fel
emelésére fordított 160.000 P-t. Szó
val sem említi, hogy az előző évhez 
képest a folyószámlatartozások téte
le 80.374 P-vel csökkent. Persze az
zal még inkább adós marad, hogy 
miből eredt ez a csökkenés. És ha 
mindent összeveszek, aztán megpró
bálom szembeállítani az aktívák 
esökkenáséilxíl csak itt kimutatott 
tételek összegével, akkor is még 
mindig több, mint 300.000 P hollétté 
iránt kell — azaz hogy kellene — 
továbbkutatnom. De nem folytatom.

Mindezekután még csak annyit: A 
hitközség miuden tagjának legele
mibb joga, sőt talán legelemibb kö
telessége, hogy érdeklődjék a hit
község gazdálkodása iránt. Az is 
elemi joga, hogy bármi tekintetben 
magyarázatra vagy felvilágosításra 
szorul, a kérdéseket myiltan felte
gye. Mi megtettük a múltban és a 
fentiekben előadtuk most is. Remél
jük, most nem hiába appellálunk a 
talán már jobban informált elnök
höz, hogy rendelje ,el az itt meg
bolygatott kérdésekben a helyzet 
tisztázását. Mert ne mondják, hogy 
most a magyar zsidóságnak na
gyobb és fontosabb feladatai van
nak ennél! Igaz, elismerjük. (Be
szélünk leg'közelebb maid ezekről 
is!)

De viszont a nagyobb és fonto
sabb feladatokat csak azok ke
zében láthatjuk bizalommal és 
megnyugvással, akik e nem 
olyan nagy és fontos kérdések

ben is kibírják a kritikát.
Ezt akarjuk tisztán látni. Ám 

halljuk a jobban informálódott el
nök és 'az elfogulatlan közgyűlés 
szavát!

SPECTATOR

— Meghívó. Az Izr. Magyar Iro
dalmi Társulat június 27-én (hétfőn) 
délután fél 6 órakor tartja a Ferenc 
•József Országos Rabbiképző Intézet 
(Riikk Szilárd-u. 26. II.) dísztermé
ben ezévi közgyűlését a következő 
tárgysorozatta! 1. Elnöki megnyitó, 
2. .i< leütések. 3. Zárszámadás és költ
ségvetési előirányzat. 4. Tisztujitás.
5. Esetleges indítványok.
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Modern tündérmese 
a Milesa-uicában

Öl pár tömegesküvője a Dohány-uccai templomban. — R „ Csü
törtöki Társaság" teljes lakásberendezési és kelengyéi adóit a 
fiatal házasoknak. — Rmit most kapunk, egyszer rissza fogjuk adni 

másoknak — mondja az egyik uj házaspár

Egyszer volt, hol nem volt, volt 
nagy Budapest városában öt fiatal 
jegyespár. Szerették egymást, sze
rettek volna fészket rakni, de, hej, 
nem lehetett. Mert a fészekrakáshoz 
pénz kell, lakbérre, bútorra, kelen
gyére és az öt fiatal pár remény
kedve, de egyre csüggedtebben 
vártéi a esodát. amely őket az olyan 
nagyon hiányzó pénzhez hozzájut
tatja.

És volt ugyanebben él nagy Buda
pest városában egy csomó jóságos 
tündér, akik „Csütörtöki Társaság' 
néven egyre azon töprengtek, ho
gyan lehetne minél több bánatot 
enyhíteni, könnyet letörölni; bol
dogtalanságot boldogsággá változ
tatni. Ezek a jó tündérek meghallot
ták, hogy van a városban öt fiatal 
pár, akik nagyon szegények, nincs 
pénzük, sem bútorra, sem lakbérre, 
sem kelengyére. És a jóságos tün
dérek hipp... hopp ott teremtek az 
öt fiatal párnál, gyönyörű, fehér 
esküvői ruhába öltöztették a meny
asszonyokat, majd kézen fogták az. 
öt. fiatal fiút és leányt, elvezették 
őket a fényesen kivilágított do- 
hányucoiai templomba), odaállítot
ták egymás mellé a szentély elé. 
Abrahámson Manó főkántor nemes 
basszusa zengett, él kórus énekelt, 
zúgott az orgona. Hevesi Simon ve
zető-főrabbi meleg szavakkal áldotta 
meg az új zsidó házasok frigyét, 
akik azután hazatérhettek az. új kö
zös fészekbe, amelyet a jó tündérek 
gyönyörűen berendeztek bútorral, 
kelengyével, minden szükséges hol
mival az utolsó tányérig, por
rongyig. a „spájz” fűszeréig; még 
az első havi házbért is kifizették ...

♦

Eddig szól a tündérmese. Most 
pedig lássuk él valóságot...

Miksa ucca 11. Ennek a háznak 
egyik modern szoba-konyhás laká
sában lakik Teller Andor ügynök 
fiatal feleségével. Ők is a „Csütör
töki Társaság” pártfogoltjai. Ami
kor belépünk hozzájuk, éppen nagy 
munkában vannak: helyet keresgél
nek a falakon a nászajándékul ka
pott két rézkareimk és gyönyörű, 
.•ultik faliórának. Boldog elragadta
tással mutatják új otthonuk kin
cseit.

— Nézzék csak — lelkendezik ra
gyogó szemekkel a szép fiatal asz- 
szony — ezt mind azoktól a drága, 
jó emberektől kaptuk.

Hát ezen van is mit nézni!...
A finom munkáié hálószoba bú

tor legjobb minőségű diófából ké
szült. Csillár, garnitúra., két kis sző
nyeg, függönyök egészítik ki a bú
torzatot, Az ágyakban a legfino
mabb ágynemű, három-három vál
tás, pehely paplanok. A szekrény
ben finom női kelengye, mindenből 
szintén 3—3 darab. Modern, csont
színű, rózsaszíndíszes konyhabútor. 

A konyhaszekrényben 6—6 szemé
lyes, ízléses ét-, kávé-, üvegkészlet. 
Konyhaedények a vasalótól a mo
zsárig. Az éléskamrában egy hó
naljra elegendő fűszer, szappan, 
minden amire egy háztartásnak 
szüksége lehet. Szív, ízlés, bőkezű
ség, szeretet mutatkozik abban a 
módban, ahogyan ezt a tökéletes kis 
otthont berendezték.

— És így néz ki a többi négy is! 
— toldja meg elragadtatott szavain
kat kőrútunk végén a fiatal férj.

Leülünk. Beszélgetünk. Jófajta li
kőrrel kínálnak meg bennünket. 
Még ezt is az adományozó társaság
tól kapták. Megtudjuk, hogy a fia
tal férj Tállyáról való, ahol szülei 
jómódú kereskedők voltak. Sajnos, 
hiába volt minden szorgalom, igyek- 
vés — tönkrementek. A fiúk, akinek 
egy ideig ugyancsak Tállyán pék
sége volt, feljött Pestre és a Köz
ponti Tejcsarnok alkalmazottja lett, 
majd egy sajtüzlet ügynöke, amely
nek most is alkalmazásában áll.

Cksude G. Moffsfefeore
születésének 80-ik fordulójára

lelki vezetésére készül, de elvisel-A zsoltáros szavával „boldog” 
embernek 80-ik születésnapjára 
készültek ezek a hódoló sorok. 
Boldog ember Montefiore. mert 
„az Ür törvényében van az a gyö
nyörűsége és az Ö törvényéről 
gondolkodik éjjel és nappal. És 
oliian ő, mint a folyóvizek mellett 
plántált termőfa, amely megadja 
gyümölcsét a maga idejében és 
amelynek levele meg nem hervad 
‘•s minden cselekedete szerencsés 
lesz”.

A progresszív zsidóság vezető 
egyénisége és az angol zsidóság 
legkiválóbb szelleme. valóban 
olyan életre tekinthet vissza, 
amelynek szemlélete mint a töké-' 
letes emberi életé, boldogságot je
lent. mert boldogságot ad. Nagy
bátyja Montefiore Mózes a nagy 
konzervatív emberbarát, anyai 
nagvatyja. a londoni reformzsi
nagóga egyik alapítója, ő maga 
egyetemi tanulmányainak befeje
zése után a haladó angol zsidóság

Svábhegyi üdülő
gyermekeknek és felnőtteknek 3000 .. öles 
parkban, subalpin klíma

Dr. FRENKEL BERNÁT vallástanár Zsidó nevelő intézetében.
I., Béla király-út 34. — TELEFONSZÁM: 165—170

A fiatal asszony tisztviselőnő 
volt, most egy tejcsarnok alkalma
zásába kerül.

Öntudatos, hithű zsidók mind a 
ketten. És öntudatos emberek is.

— Abból indulok ki — mondja ke
mény hangon a fiatal férfi —, hogy 
aki teljesítette kötelességét, annak 
nincs oka sem félelemre, sem meg- 
hunyászkodásra. Viszont az önérzet 
mellett szerénynek is illik lenni. 
Katona voltam, szorgalmasan dol
gozom, jogom van a kenyérhez. Jó 
magyarnak érzem magam és jó zsi
dónak, aki magyarságáért és zsidó
ságáért egyaránt minden áldozatra 
kész. Egyszer Sátoraljaújhely köze
lében jártam motorkerékpáromon és 
láttam, amint szegény kis jesiva.- 
bóchereket vesz körül néhány tagba
szakadt legény és a tréfa kedvéért 
a pajeszukat vagdalják le. Közéjük 
ugrottam és egymagáin kényszerí
tettem előretartott revolverrel őket, 
hogy a gyerekeket engedjék el és 
jöjjenek be velem a csendőrőrsre.

Közben tele lesz a lakás vendé
gekkel. Búcsúzunk.

Amikor már az ajtóban állva 
mégegyszer kezet fogunk, azt 
mondja a fiatal férj:

— Adja Isten, hogy egyszer mi is 
olyan jók lehessünk másokhoz, mint 
a „Csütörtöki Társaság” tagjai hoz
zánk voltak.

Ezt kívánjuk nekük mi is tiszta 
szívből! h. s.

hetetlennek tartja a maga részere 
még az ú. n. progresszív zsidóság 
felállította korlátokat is. A 
köz szolgálata: a zsidó közösség 
legkülönbözőbb megnyilvánulásá
nak. alázatos és áldozatkész, mun
kával. irányítással, anyagi eszkö
zökkel való szolgálata és a Szent
írással (és mindazzal, ami a Szent
írást követi) való foglalatoskodás 
tölti be életét, épúgy az Evangé
lium stúdiuma, mint a rabbinikus 
irodalom kutatása. Már 1888-ban. 
megalapítja a Jeivish Quarterly 
Review-t. az angol zsidóság e leg
előkelőbb tudományos folyóiratát, 
amely az ö szerkesztése alatt nem 
az akadémikus értekezések tár
háza. volt, hanem a zsidó tudo
mány és a zsidó élet minden pro
blémáját felölelő tudásfa. 1896-ban 
jelenik meg Bibié fór Horné Rea- 
ding-je. a zsidó ház és a zsidó 
ifjúság legnagyszerűbb kincse.
amelvnek két kötete tíz kiadásban
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a zsidó vallásosság és a biblia is
meretének és megismerésének ki
apadhatatlan kútforrása és 1936- 
ban — 40 évvel utóbb — teszi 
közzé bevezetését a héber Szent
írásba". „A short Devotional In 
t roduetion fo fhe Hebrew Bibié 
fór tlie use of Jews and Jewesses. 
Ebben a könyvében a zsidóság ré; 
szére ismét meg akarja mutatni 
azokat a végtelen kincseket, ame
lyeket a biblia magában re_.it. 
..Fedjük fel — úgymond — a Bib
liával szemben, fennálló belátha
tatlan adósságunkat, nézzük meny
nyire táplálhatja és tarthatja 
fenn a Biblia (aminthogy táplálja 
és fenn is tartja) saját magunk 
mai vallásos életét frissességével, 
eredetiségével, szépségével, ihle- 
tettségével. csakúgy mint táplálta 
és fenntartotta Izrael egész házá
nak vallásos életét a Biblia le
zárása óta és ez nem kevesebb, 
mint 2000 esztendő”. ..A mi hé
ber Bibliánk különféle úton ta
nulmányozható és vitatható. Mind
egyik sok időt kíván, mind
egyik utat követhetjük. mégpe
dig jogosan követhetjük hosszú 
időn át. Rendkívül érdekes tanul
mány annak megállapítása, hogy 
mai vallásos és erkölcsi meggyő
ződésünknek mekkora s mely rész * 
található a Bibliában: rész' ’i tol 
lesen kifeilődvc és gyakran, rész
ben többé-kcvésbé homályosan és 
esetlegesen”. ..Be a Biblia tanul
mányozásához szükségünk van 
nvíltesznségro. előítéletektől való 
mentességre és arra, hogy a ta
nulmányozott dokumentumot fe
lülről és kívülről nézzük: de éti
nk- nélkülözhetetlen ehhez a tisz
telet: tisztelet, rokonszenv és
megbecsülés.” ..Régebben többet 
találtak egyes bibliai mondatban, 
mint amennyi tényleg benn volt, 
ma kevesebbet találnak benne, 
mint amennyi benne van ” .Meg
engedem — mondta másutt —. 
hogy Isten a vallásos és erkölcsi 
igazságnak nézőpontjait más né
peknek is felfedte és találhatók 
ilyen igazságok az ókor, irodalmá
ban. De mielőtt a zsidók üdülhet
nének idegen forrásokból kötelessé
gük sok oknál fogva, hogy nagyot 
hörpintsenek a sajátjukból.” ..Elő
ször ismerjétek meg a saiát írás- 
tokat. azután annak feilődését s ki
egészítését a későbbi zsidó könyvek 
ben. aztán ha úgy tetszik, menje
tek tovább, hasonlítsatok össze és 
adi-atok hozzá. Adtátok hozzá, 
-’mit jogosan hozzáadhattok, ami 
összhanyzatos és ami kiegészítő és 
akkor, úuv hiszem, a saját Trás- 
tokat nagyobbnak alapvetőbbnek 
•■■'•••Hűtők és saját vallásos élete
tekhez alkalmasabbnak és sziiksé 
gesebbnek” ..Az orthodox és a 
szabadelvű zsidóság a biblia ta
nulmányozásában (csodák magya
rázásában. törvények érvényessé
gében) nagyon elüthet egymás
tól. d° effv pontban mind a két 
árnyalat teljesen p’v. hogv a ■• 
dósán elengprlhetetl enni istenlrí 
'......rész zsidóság egv megrendítő
Fel1 lépesen alapszik, egv mc!,‘

[tő hit ti >ől ind 

ez Isten feltételezése. Ez az Isten, 
ez a zsidó Isten a kapcsolat a zsi
dóság minden árnyalata között, az 
egyszerű ember és filozófus közt, 
mert mindenki egyformán mond
hatja: Miatyánk. Királyunk: Ovi
im málkénu.” Mindig visszatér 
Montefiore a zsidó istenképzet 
egységére. Isten legfőbb tulajdon
sága: egysége; beszélünk igazságá
ról. kegyelméről, igazságosságáról, 
szeretetéröl, de itt nincs ellentét 
igazság és kegyelem, igazságosság 
és szeretet között. Isten egész össz- 
hangzatos lénye nyilvánul meg 
minden tettében.”

Sokáig ismertettem Montefiore- 
nek álláspontját a biblia tekin
tetében azzal a célzattal, hogy be
tekintést engedjek ennek a nagy 
embernek legjellegzetesebb tulaj
donságába. mélységes, egész lé
nyét átható vallásosságába. Ez a 
mélységes vallásosság adja aztán 
meg szavának összehasonlíthatat
lan auetoritását akkor, amikor 
vizsgálja azt. hogy a zsidó vallá
sos szabályok közt melyek érvé
nyesek. időtállók és élők, vagyis 
melyek azok, amelyeket le kell 
ráznunk, hogy azokhoz a kincsek
hez juthassunk, amelyeket a zsidó 
vallás és a zsidó biblia részünkre 
tartogat. Minden irodalmi műve, 
kezdve a hatalmas Evangélium
kiadásán az Outlines of Liberói 
Judaism-on át egészen a liberális 
zsinagógában, vagy a Jewish lieli- 
gious Union-Vmn elmondott prédi
kációkig. mind ettől a szellemtől 
áthatott. Keni elégszik meg azzal, 
hogy a tudós félrevonultságából 
részeltesse hittestvéreit szellemé
nek fényében, hanem mindenütt 
ott van n munkások, a vezetők so
rában. ahol tettekre van szükség.

R ül. községkeriilei 
közgyűlése

Június 12-én. vasárnap délután 
tartotta a VI. községkerület közgyű
lését a Resti Tzr. Hitközség Gold- 
mark-termében. A gyűlést Steril 
Sunu községkerülei i elnök nyi
totta meg. aki a közgyűlés hódo
latát fejezte ki a Kormányzó Ur 
70. szüle.ténapja alkalmából dr. 
Endrei S. Henrik elnökhelyettes 
terjesztette elő a kerület 1937. évi 
jelentését, melyhez dr. Gál Jenő, 
Székely Dezső, dr. Bnrger Dénes, 
dr- Klór Zoltán szóltak hozzá. A 
felszólalások után a közgyűlés egy
hangúlag elfogadta a jelentést, 
majd megválasztották, a. községke
rületi bíróság elnökéül Dr. Blau- 
ner Mórt és dr. Bródy Ernőt., el
nökhelyetteséül pedig dr. Fábián Bé
la ny. min. osztálytanácsos, bírót 
és dr. Gyulai Noé Hugót. Végül 
dr Gosztonyi Vilmos hozzászólása 
illán ugyancsak egyhangúlag fo- 
gadta el a közgyűlés az 1938- évi 
költségvetést.

Leíolcséhban mos, íesf, tisztít

Gerőífy ííözmosoda
66-69 Telefonhivő 12-57-67 

’ etflrs'-bb m^nvioégr, k?’ó- ruháért i< házhoz 
köldök.

Lily Montagu-val együtt alapítja 
meg 1901-ben a Jewish Religious 
Union-t, majd 1911-ben a londoni 
„Liberal Jewish Synagogue”A, 
amelynek csak úgy, mint az 1926- 
ban megalakított The IVorld Unión 
fór Progressív Judaism elnöksége 
az ö vállain nyugszik, épúgy, mint 
huzamosabb időn át az Anglo-Je- 
wish Associationé, az angol Froe- 
bel egyesületé és az orthodox zsi
dók iskolaegyesületé. amelynek 
tanulói, ha elhagyják az iskolát, 
Montefiore bőkezűségéből kapnak 
bibliát. Tudományos munkájának 
elismerése, hogy ő az első zsidó, 
akinek angol egyetem a tisz
teletbeli D. D. (hittudományi dok
tor) címet adta és saját egyeteme, 
az oxfordi is. tiszteletbeli doktorai 
sorába iktatta. Azonban tudomá
nyos munkájának megbecsülésénél 
sokkal többet jelent emberi voltá
nak nagyszerűsége: bölcsesége, 
kiegyenlítő szeretete. kíméletes
sége, megértése, jellemszilárdsága, 
amint hosszú éveken át munka
társa. Lily Montagu írja róla „He 
has so much humán lőve and ten- 
derness and sense of fairness”, 
annyi emberi szeretet és gyengéd
ség. becsületesség lakozik benne! 
A közönséges emberekben, akik 
közelébe férkőznek, nem csak bá
mulatot és tiszteletet ébreszt szel
lemének hatalmával és egyénisé
gének nagyságával, hanem von
zalmat és szeretet, egyszerű em
beri megértésével és rokonszenves 
együttérzésével. Adja Isten, hogy 
Montefiore szellemének boldogsá
gát még sokáig sugározza az egész 
zsidóságra, de első helyen azokra, 
akik benne a világító oszlopot lát
ják: a haladó zsidókra.

Dr. Naményi Ernő

A hitközségi alkalmazottak 
egyesületének közgyűlése

A Magy. Tzr. Hitközs. Kántorok 
és Egyéb Alkalmazottak Orsz. 
Egyesülete 'június 2-an tartotta 
rendes közgyűlését a pesti hit
község székházának dísztermében. 
Az elnöklő Diósi Jenő főtitkár 
őszinte megindultsággal emlékezett 
meg a súlyos vesztességek
ről. melyek az egyesületet az elmúlt 
évben érték, majd beszámolt 
a végzett munkákról, kifeje
zést adva annak, hogy az egye
sület létezésének az adja meg a biz
tos erkölcsi alapját és fejlődésének 
biztonságát, ha kimerítő programúi- 
ja van és ha a programúiban lefek
tetett elvekért küzdelem folyik.
Őszinte tiszteletid! üdvözölte dr. 

Kriszhaber Adolfot, a Budai Hit
község elnökét és dr. Vidor Pált, a 
Budai Hitközség rabbiját, a köz
gyűlés vendégeit. Köszönetét mon
dott az Orsz. Iroda nagyérdemű ve
zetőségének azért a szíves készsé
gért, amellyel az Egyesület ügyét 
felkarolta. A közgyűlés tagjai élénk 
figyelemmel kísérték a beszámolót. 
Dr. Kriszliaber Adolf a Budai Hit
község elnöke és r/r. Vidor Pál rab
bi köszöntötték az egyesületet. A 
számvizsgáló bizottság jelentését 
és az előirányzatot a közgyűlés egy
hangúlag elfogadta.
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A látszatélet következményei
Irtás KORÉIN DEZSŐJóravaló, elfogulatlan keresztény barátainktól azt a szemrehányást kaptam, hogy a már közismert és széleskörben elterjedt védőiratomban csak a zsidóság jó oldalait ismertetem és annak árnyoldalairól, a zsidók bűneiről hallgatok. Erre rendszerint azzal a steréotip válasszal replikázok, hogy védő és vádió egy személyben senki sem lehet. Én szeretem vallásomat, felekezetemet és lm tigy tetszik, fajtámat, mint az újabb disztinkcióval Ravasz püspök úr megállapította, annak sérelmeit százszázalékig magamévá teszem és a védői tisztséget lelkesedéssel vállaltam. A vádló szerepét jól vagy rosszul, mindenesetre erősen túlozva és legtöbbször határozott rosszindulatú tendenciával elvégzik ellenségeink — az antiszemiták.Ha már most azonban kivételesen mégis szerepet cserélve, e sorokban beszélek egyes zsidók — 

tieid (i zsidóság — vétkeiről, azt is abban a törekvésben teszem, hogy feltárva ezt a hibát, ismételve, mint már áz unalomig többször is, figyelmeztessem azokat, 
akiket illet, legyenek szerények és 
ne éljenek zajos életet. Hiszen békében is ezt kell tenni, a „papi népnek”, amelynek nem a külélet, hanem a bensőséges, tiszta családi élet, az egyszerű munkás polgári élet volna hivatásszerű feladata, amiről, sajnos, annyian letértek. 
Az egyszerű szerény életmód he. 
lyett felfújt, látszatéletet folytat
tak, eltekintve azok voltától, igen 
károsan befolyásolta a külvilág
nak rólunk megalkotott felfogá
sát. Bizonyos egyének közöttünk, nem tudom mi okból, szeretik magukat a mesebeli béka módjára felfújni és nem tízszer, hanem százszor annyi külszínt mutatnak, mint amennyit legtöbbször üres belsőségük reprezentálhatna. Beszéljünk nyíltan. Némelyek szerénytelenek, zajosak, feltűnési viszketegben szenvednek, neveletlenek és tapintatlanok. Hogy ez a „fajta” felekezeti különbség nélkül egy kultúrember előtt sem lehet rokonszenves, az természetes. Tgaz, hogy nem lehet mindenki oly szerény, mint nagy bibliai mesterünk, Mózes volt, akivel kapcsolatban azt az aforizmát kovácsoltam: A szerénység luxusát 

csak oly nagy ember engedhette 
meg magának, mint Mózes. Kö
zönséges ember nem lehet túl sze
rény, mert az ilyen típust a mai 
korban az erőszakosok eltapossák. 
De van egy tisztességes arany 
középút, a zajtalan, polgári egy
szerűség és jómodoréi tapintatos
ság. Ehhez nem kell Mózesi próféta szellem, elég egy kis józan belátás is. Ellenségeink természetesen régi bevált taktikával keresik a. támadási felületeket, főleg azokat, amelyek az elfogulatlan, de művelt keresztény társadalom előtt is antipatikusak. Ehhez, sajnos, némelyek zajos életmódjuk kai éppen elég anyagot szolgáltatnak. Kétszeresen fontos volna a mai súlyos időkben a szerénység és tapintatosság, amire itt e sorokban újból felhívom azokat a tényezőket, akiknek hivatása és kötelessége a fáradhatlan bírálat és ostorozás. Ne lankadjanak és vigyék ezt a témát minden alkalomkor a szószékre. Ostorozzák 
azokat, akik hazug és felfújt lát
szatélet ükkel fűtik az antiszemi
tizmus motorját és kiszámíthatat
lan erkölcsi kárt okoznak az egye
temes zsidóságnak. Aktuális volna azokat a rendeleteket, amelyeket bölcseink évezredekkel ezelőtt bocsátottak ki az éhínség és drágaság idején, szigorúan megújítani. A zsidógyűioletet könnyelműen kiélező felelőtlen elemek okoznak legtöbb bajt nekünk, akik hasztalan védelmezzük a megbántott és üldözött zsidóságot, mikor ezeket a káros elemeket tartják szemeink elé és még azok is, akiket nem lehet elfogultsággal és antiszemitizmussal illetni. Semmi különös nem volna abban, ha egyházi hatóságaink a régi „cherem” rendszer alapján kizárnák a hitközség kebeléből azokat, akik lehetetlen életmódjuk és viselkedésükkel kimondhatatlan kárt okoznak a túlnyomórészt .szenvedő, dolgozó, polgári egyszerűségben élő zsidóságnak. Egyszer alaposan végére kell járni annak az anomáliának, hogy néhány, bőrében meg nem férő műveletlen procc miatt nekünk becsületes, gondterhes életet élő zsidóknak ártatlanul szenvedni kelljen. Ezek a zsidóság 
belső ellenségei és kétrterői. akik 
ellen éppoly határozottsággal kell 
a küzdelmet felvennünk, mint az 
antiszem itizm ussal.

A SZIDRA MARGÓJÁRA 
BÖHÁALOSZCHÓ 

— A Kormányzó Úr Őfőméltósága 
70. születésnapja alkalmából —

Irta: Dr. RUBINSTE1N MÁTYÁS 
szekszárdi főrabbi

Az elmúlt napokban azt olvastuk 
a Tórában: „Böhaáloszehó esz hané- 
rosz... Ha fölrakod a mécseket, a 
gyertyatartó elé világítson a hét 
mécs”. Gyertyatartó állott az Örök
kévaló szentélyében, mécsek világí
tottak benne, mert az Örökkévaló 
szentélyének lelke fény, világosság- 
Fény, világosság árad el az Ö Ta
nán, vallásunk szent Tárházán. Itt 
minden világos, érthető. Világos az 
Istenről szóló tan. Megérzékíteni öt 
nem lehet, de beszélik az egek az Ö 
dicsőségét s telve az egész föld is az 
O dicsőségével. Őhozzá csak sejtés
sel közelíthetünk, mint mondotta a 
nagy költő:

„Isten, kit a bölcs lángesze föl 
nem ér, 

Csak titkon érző lelke óhajtva 
sejt...” 

De ez a sejtés nem a képzelet vilá
gának csapongó szüleménye, hanem 
a látható valóság szembetűnő kisu
gárzása-

Világos a hon szere.tetéről szóló 
lan: „Vőkirsu esz sölómi hóir... 
Szeressétek lakozástok _ helyét és 
imádkozzatok érte az Örökkévaló
hoz.” Szeressétek, aki édesanyaként 
óv s oltalmaz, éltet s fenntart: sze
ressétek a hont. Miként az Örökké
való szentélye, az is szentély legyen 
a számotokra, amellyen áldoznotok 
kc.ll utolsó csepp véretekkel is, mint 
mondó a halhatatlan költő:

Szentegyház keblem belseje, 
Oltára képed,
Te állj s ha kell,
E templomot lerontom érted.”

E világdúlás rengető utórezgése 
ezt a két ragyogó. Istentől a lélekbe 
oltott eszmét: a hit s haza eszméjét 
el akarta homályosítani, végleg ki
irtani. kipusztítani a lélekből- S ek
kor küldötte az isteni Gondviselés 
Horthy Miklóst a magyar nemzet
nek, aki bölcseség'gel s bátorsággal 
a pusztulás karjaiból megmentette 
ezt a két eszmét, a szentistváni állam
nak két erős pillérét, amelyeken egy 
ezredéven át nyugodott az ország 
épülete. Hogy él nemzet e hazán, 
hogy áll itt a hit szentélye, hogy áll 
Szent István alkotása, csorbítva s 
csonkítva bár, Horthy Miklós el
évülhet,eítlen érdeme. Az7 isteni 
Gondviselés nagy küldötte, felé ime 
az isteni Gondviselés nagy kegye 
ragyog: Horthy Miklós elért életé
nek 70. évéhez, friss egészségben, 
erejének teljében ...

Oltalmazd őt tovább is. jóságos 
Istenünk- Nyújtsd minél hosszabbra 
életének éveit s tedd azokat frissé, 
könnyűvé s aranyozd be azokat a 
boldogságnak, elégedettségnek derű
jével — s láttasd meg Horthy Mik
lóssal. Szent István birodalmának 
újra alapítójával. Szent István biro
dalmát a maga régi fényében, régi 
teljességében, régi ragyogásában, 
régi dicsőségében: Ámen.
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MAKRAI TE0F1L TEMETÉSEÓriási tömeg jelenlétében, az osztatlan részvét impozáns megnyilvánulása közepette kísérte utolsó útjára a farkasréti temetőben a főváros zsidó társadalma 
Makrai Teofil mérnököt, a világháború rokkant főhadnagyát, a budai Chevra elöljáróját. A gyászoló közönség soraiban ott láttuk társadalmi, gazdasági és felekezeti életünk sok kitűnőségét, különösen nagy számban a művészvilág reprezentánsait és imponálóan nagyszámban az elhúnyt bajtársait, közöttük Lukasich és Galánthay- 
Glock tábornokokat. Ott volt természetesen a budai hitközség teljes elöljárósága dr. Kriszhaber Adolf elnökkel és a Chevra elöljárósága Biró Géza miniszteri tanácsos, elnökkel az élén, továbbá a Nőegylet dr. Baracs Károlyné elnökasszony vezetésével.

Sirota Sándor főkántor és az operai kórus gyászéneke után dr. 
Kiss Arnold vezető-főrabbi búcsúztatta Makrai Teofilt. Beszédében életét ecsetelte otthonában, amely a szeretetnek és tiszta vallásosságnak hajléka volt, vándoréveit idegen országokban, más földrészeken, ahová mindenüvé magával vitte vallásosságát, ern- berszeretetét és támogató készségét, Megemlékezett harctéri éveiről és szenvedéseiről, majd fogságáról, ahol magyar honfitársait támogatta, vázolta kalandos hazatérését. Ezután itthoni munkáséletéről beszélt a főrabbi, arról az eredményes és lelkes tevékenységről, melyet a Chevránál fejtett ki. Végül őszinte és mély vallásosságát méltatta, mely nemcsak külső szín volt, hanem belső lelki szükség. Dr. Kiss Arnold vezető-főrabbi nagy hatást keltett beszéde után 

Biró Géza miniszteri tanácsos mondott búcsúztatót a Chevra nevében.— Az ember annyi mindenféle szerepet tölt be az élet különböző területein — mondotta — és az azokon érvényes szokások, felfogások és szemléletek annyiféle változatához igazodó cselekvések és megnyilatkozások kísérik végig élete útján, hogy ezek szövevényéből szinte lehetetlen kihámozni azt, mi volt a cselekedetek és nyilatkozatok útvesztőjében az, ami egyéni, ami a lelkünk legmélyéből fakad és mi az, ami külső okok 

kényszerű hatásaképpen jelentkezik. Az általában annyira nem ismert és éppen ezért sokszor oly fájdalmasan félreismert zsidó lélek megismerésének mégis van 
egy csalhatatlanul biztos tényező
je, amely eligazít a lélek rejtel
meinek a kutatásánál és ez az a 
viszony, amelyben a zsidó ember 
a Chevra Kadisával szembenáll. A Chevra Kadisa ugyanis a cse
lekvő szeretet vára a zsidó közösség területén. Minél közelebb áll a zsidó ember a cselekvő szeretet isteni parancsának ehhez a minden más emberi elgondolástól mentes hajlékához, annál bizonyosabb, hogy gondolatai érzéseit és cselekedeteit is az isteni parancsok és az embertárssal szemben évezeredek óta változatlanul kötelező erkölcsi elvek irányítják. 
Makrai Teofil testvérünk egyik 
leghűségesebb tagja, sőt egyidő- 
ben alelnöke és halála pillanatáig 
elöljárója volt a mi szent egyesü
letünknek. Mi, akik tudjuk, hogy
21 zárszámadás és mérleg titkai

Hol szerepel a vágodákban gyűjtött toll 
bevételi összege?
Irta: HÁMOÍ GyULR

Múlt évben sorozatos cikkekben 
ismertettük a P. I. H. zárszámadá
sát és indokolását s szóvá tettük, 
hogy ezek nem felelnek meg- sem a 
rendnek, sem a. szabályszerűségnek. 
Közérdekből rámutattunk számos 
hibára s megállapítottunk bizonyos 
rendszertelenséget s felkértük a hit
község vezetőségét, hogy megjegyzé
seinkre egyenes és világos választ 
adjon, mert nem lehet közömbös a 
vezetőség előtt, hogy mint véleked
nek egymás között egész nyíltan a 
hitközség tagjai a vezetőség gazda
sági tevékenységéről.

A zárszámadás és mérleg szak
szerű és részletes ismertetésétől a 
felekezeti sajtó mindenkor távol
tartotta magát s csupán a hivatalos 
jelentést közölték, azt vélvén, hogy 
a közvéleménynek ez is elég- Pedig 
ez nagy tévedés, mert az adófizető
ket mindemkor érdekelte, hogy mire 
költik el a befolyt milliókat.

A Zsidó Élet volt az egyetlen fe
lekezeti sajtóorgánum, amely bát- 
lan merte bírálat alá venni a hit
község számadásait. A homályos té
teleket akartuk tisztázni s ecélból 
kérdéseket intéztünk az illetékesek
hez, ezek a kérdések azonban válasz 
nélkül maradtak. A legnagyobb saj
nálatunkra a most megjelent 1937. 
évi zárszámadás és mérleg összeál
lítása ismét a régi recept szerint 
történt s mi meg vagyunk győ
ződve, hogy a felekezeti közvéle
ménynek ez a semmibevevése nem 

mit jelent ez, tisztán látjuk, mi volt benne az, ami egyéni, tehát valódi énje és mi volt az, ami tulajdonképpen látszat és nem igaz valóság. Mi tudjuk, hogy életútján elsősorban és sokszor ta
lán kizáróan az a törekvés ve
zette, hogy az isteni parancsnak 
engedelmeskedjék.

Biró Géza mélyen megható beszéde után Pap Lajos elöljáró a 
Budai Hitközség nevében beszélt, majd Földváry Miklós százados a harctéri bajtársak búcsúját tolmácsolta.— A harctéren — mondotta — a golyózáporban nem kereste senkinek a vallását, származását és én, a keresztény állapítom meg, hogy az utolsó véres ütközetben, melyben egymás mellett küzdöttünk, a hősi halált halt 138 tiszt 
között 38 volt zsidó.

Sirota Sándor főkántor megrázó erővel énekelte az Él mólé Raehami- mot, melynek elhangzása után a díszsírhelyek első sorában helyezték örök nyugalomra a budai zsidóság nagy halottját.

válik a vezetőség előnyére s ez a 
magában bízó klikk minden bizony
nyal szemben találja magát a köz
vélemény nagy többségével.

Ez alkalommal azt a kérdést tesz- 
szük fel az elöljáróság összes tagjai
hoz:

A baromfi vágatás kiadásai a 
számadásban tételről-tételre fel van
nak sorolva, melyek összesen 14.938.51 
pengőt tesznek ki.

Ahol kiadás van. ott bevételnek 
is kel! lenni. Hol van tehát: 

a bevétel elszámolva?
Mi nem találtuk sehol sem bevéte

lezve annak a kb. 200—250 q szor
tírozott baromfitollnak ellenértékét, 
melyet a baromfivágodák szolgál
tatnak be s amelynek értéke 
8 év alatt, amióta a jelenlegi elnök 
írja alá a számadásokat s amelyért 
ő feltétlenül vállalja is a felelőssé
get, véleményünk szerint eléri a fél
millió pengőt. Ha az elöljáróság 
tagjai nem találnák meg, úgy talán 
az a hét úr, aki a számadásokat át
vizsgálta és helyesnek találta, tudja 
hol van bevételezve s ez esetben 
kérjük őket, nyugtassanak meg ben
nünket, mert lehet, hogy ismeretlen 
helyim vételeztetett be s ez esetben 
a könyvelés nem volt világos, ami 
szintén hiba, aminek nem volna sza
bad előfordulni ilyen nagyszabású 
üzemnél.
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A zsidó ifjúság sorskérdése
Irta: Dr. FODOR LAJOS, Heves vármegye tb ügyésze1937 február hó 18-án egyik fővárosi zsidó laptól felkérést kaptam. hogy a-zsidó ifjúság problémájáról cikket írjak. 1937 február hó 22-én írtam az alább következő tartalmú cikket erről a kérdésről, melyet azonban a lap valamely okból nem tartott alkalmasnak a közlésre, nem is közölte, de nem is értesített engem soha arról, hogy miért mellőzte cikkemet.A mai helyzetben úgy érzem aktuális a fejtegetésem, annál is inkább, mert a Pesti Izr. Hitközség vezetősége éppen most komolyan kíván foglalkozni az átrétegeződés kérdésével és így nagyon szeretném, ha az őszinteségnek az a szelleme vezetné a hitközség érdemes vezetőségét, amely ebben a cikkemben megnyilatkozik és amely nélkül szerény nézetem szerint eredményt elérni nem is lehet.„Alénu löhistadél lachdol mihejot zarim, ubesuvénu möat möat löerezavoténu haló od nihje od zarim” Lilienblum.A zsidó fiatalság sorskérdése az általános magyar ifjúsági probléma keretében nem oldható meg, mert az utóbbi csak gazdasági, míg az előbbi egyben zsidó kulturális probléma is.A zsidó ideológia teljes hiánya oka annak, hogy nincs meg az az igazi benső szolidaritás, mely a nehéz zsidó ifjúsági kérdés megoldásának előfeltétele. Nincs szolidaritás magában a zsidó fiatalságban és nincs szolidaritás a vezetésre hivatott zsidó tényezők és intézmények és a zsidó iiatalsag közötti viszonylatban sem.A zsidó eszmei közösség minden gazdasági kapcsolatnál erősebb összekovácsoló tényező volna, de ez teljesen hiányzik, mert a cionista ideológia ismeretlen előtte, már pedig ez az egyetlen eszköz arra, hogy az eszmei kapcsolat létrejöjjön egyrészt a fiatalságnak egymásközötti, másrészt a zsidó vezetők és intézmények és a fiatalság közötti viszonylatban.Csak teljes őszinteség segíthet és hozhat orvoslást, a jelszavaknak és frázisoknak csak annyi értéke van. amennyi gazdasági érdek húzódik meg mögöttük, minthogy pedig ezek a gazdasági ér

dekek teljesen jelentéktelenek és legjobb esetben csak a fiatalság egyes ki választottjainak nyújthatnak pillanatnyi és inkább filantro- pikus alkalmi segítséget, a fiatalság széles rétegei szempontjából teljesen értéktelenek és céltalanok.Konstruktív munkát csak a cionista ideológia általánossá tétele alapján lehet megteremteni, csak ezen az általános elvi alapon lehet azt a gazdasági munkát is elindítani, melynek célja, hogy fiatalságunk részére a létező és még kiépíthető gazdasági pozíciókat a szolidaritás erejével biztosítsuk. az ipari és mezőgazdasági átrétegeződést földmíves iskola, mezőgazdasági kiképzőtelepek, mezőgazdasági és ipari hachsarák létesítésével őszintén és fenntartás nélkül megvalósítsuk.Ezen munka elindítása nélkül nem lehet eredménye semmiféle hitközségi egyleti tevékenységnek.Igaz, hogy a Szentföldet cionista ideológia nélkül is lehet támogatni pénzadományokkal épen- úgy, mint ahogy a kolel zsidókat támogattuk, vagy amiként nemes keresztény testvéreink is támogatják a Palesztina építő munkát. de hiszen mi a magyar zsidó fiatalságot akarjuk felsegíteni és rajtuk keresztül és általuk támogatni a szentföldi építőmunkát.Ha pedig ez a célunk, akkor legyünk azzal egyszer már tisztá-
21 mufó érdekességeit?©!

Rovatvezető : GKLvSl SGH3

1398”as pesti zsidó csalódok 
fol$4aíőíagos névsoraFrankl Nátán, Hersehl Mózes, Rosenl'eld Leopold, Auerbaeh Leopold, Breslauer Mamii, Bossdy Mayer, Saxel Izsák. Bondy Hermán, özv. Grauerné, Triester Mayer, Abeles Lobi, Horeczky Mózes, Keller Farkas, Kellet- Salamon, 

Dr. FRENKEL BERNÁT vallástanár Zsidó nevelő intézete 
lntarnatus^^±r^^, Lfánytnvábbk*n 7ő

lödési és gyakcriati irányú tanfolyamok

Szabó Józseí-utca 14. Tel.: (őszig) 165—no-

bán, hogy a zsidó fiatalság csak a cionista ideológián keresztül válhat alkalmassá a Palesztinába vagy bárhova való kivándorlásra, csak ez az ideológia adhatja meg azt az erőt, hogy az ifjúság a gazdasági átrétegeződéssel járó gazdasági helyzetváltozást ne érezze kapitis diminutiónak, hanem érezze és tudja, hogy az ő munkája nem elsősorban exisz- tencia teremtés önmaga részére, hanem nemzetépítő munka a zsidó jövő számára.Cionista ideológia, chaluci szellem nélkül a kivándorló elem nem képez értéket, nem képez építő tényezőt, sőt káros.Az ezzel ellenkező felfogás a szentföldet támogató hitközségi munkát nagy falsammá teszi, mert hiányzik a hamisítatlan chaluci szellem és lendület.Kötelességünk tehát harcolni, hogy a hitközségek lássák be, hogy cionista ideológia nélkül nincs komoly ifjúsági munka és nincs kitelepítési lehetőség sem Palesztinába, sem máshová, mert a cionista ideológia az egyetlen zsidó ideológia, mely a mai modern zsidó fiatalság részére átfogó egyetemes szolidaritás megteremtésére alkalmas és egyben képesít bennünket arra is, hogy visszavezessük fiatalságunkat a zsidó eszmevilág szeretetéhez.Fenti cikket tekintettel arra, hogy az ifjúság problémájával foglalkozik, közöljük, azzal, hogy annak cionista tendenciájával nem értünk egyet. A szerk.

Dux Mózes, Práger Márkus. Deutseh Lobi, Beck Mózes, Wolf Israel, Fleischhacker Salamon. Hirsch Ábrahám, Mayer Jakab, Wolf Her- schel, Oppenheimer Jakab. Deutseh János. Abelsberger Márkus. Pinek Lobi, Böhtn Dávid, Adler Mihály, 
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Piehler Márkus, Wolf Dávid, Eisen 
Antal. Schmidlinger Ilirschl, Grosz- 
mann Ábrahám. Fise.hmann Ábra
hám, Leuthner (Leitner) Jónás, Op- 
penheimer Mandl, Gliick Izsák, 
Ganz Mayer, Grünliut Mózes, 
Sehwarzenberger, Abelsberger Dá
vid, Schleinger Sámuel, Ranczel 
Ádám, Helfer Dávid (Frankfurt) 
Sehosberger Jakab. Leintuch Si
mon, Zselitz Mendl. Oppenheimer 
Márkus, Lobi, Herseh Márkus, Mn- 
sikant József. Mayer Mózes, Hei- 
man Jakab, Polák Mózes, Wolf Si
mon, Rausnitz Eleonóra. Diaman- 
stein Éva. Stein Izsák, Gottlieb Jó
zsef. Deutseh Ábrahám, Bauer Áb
rahám, Eppinger Sámuel, Herschl 
Jakab, Kohn Áron Rátán, Salamon 
Jakab. Löv Ábrahám, Braun Sala
mon, Ladits Joaebim. Sehak Jakab, 
Glaser Ábrahám, Sehmidt Mandl. 
Goszler Farkas. Spitzer Simon, 
Spitzer Dávid. Arenstein Karolina. 
Sax Dávid. Liehtenthal Farkas. 
Preisach Farkas. Grósz Herschl, 
Sonne.r Herseh. Lustig Farkas. Lobi 
Sára. .Toseph Jakab, Selig Ábra
hám. Sonnenstein, Sehosberger Mó
zes. Fisc.hl Fülöp, Goldfinger Leo
néid. Lobi Mayer. Wolf Éliás. 
Deutseh Simon, özv. Mayerné, Lobi 
Jakab. Herez Leopold. Kadoxh Lieb- 
man. Krém Jakab. Fiseher József. 
Glonin Marian. Austerlitz Juditba 
Bauer Simon. Kohn Izsák. Spitzer 
Ábrahám. Mühlman Jakak Schnei- 
de.r Ábrahám. Abeles Farkas. Riesz 
Ábrahám. Weisz Dávid. Helfer Löhl 
^Frankfurt) Sehlesinger Liehman. 
Eisenstadter Tzsák. Philip H.. Griin- 
hut Sámuel. Sommer Dávid, Jákob 
Salamon. Beöhm Ábrahám. Griiri- 
feld Éliás. Bergman Ábrahám. Bos- 
kovitz Simon. Spitzer R. Linezer 
Benjámin. Polák Löhl. Gliick Gás- 
nár. Pinkes Salamon. Fleischhaeker 
József. Fiseher Ábrahám. .Tacoh 
T.öb. Herseh Jakab. Sehaehter Löhl. 
Sehnlsniger Jakab. Glanher Tzsák. 
Deutseh Áhrahám, Benedek G.. 
Deutseh TTenoeh. Emrel Jónás. Stnu- 
menthal Mária. Mahler Dávid. Knh 
Tzrael. Kohn Farkas. Sehonhauser 
Raftalí. Rcnhanser Mózes. Tsak Sá
muel. Mithos Alexander. Czetinsrer 
Leopold. özv. Heinbachcrné. Weisz 
Salamon: Sehlesinger József. Bor- 
"er Lázár. Hofstadter Mátvás. 
Reich József. .Tung Márkus. Velesk 
József. Meuner János, Schönwald 
Péter. Braun Salamon. Ádám R. 
Sehlesinger Dávid. Rotter ÁTihálv. 
Delphoid Ádám. Pollak Mózes. Rusz 
Dávid. Seligrnan Rátán. ÁTelinger 
József. Weisz Áhrahám. Jónás Fii- 

löp. Polák Lobi, Glück Ábrahám, 
Rovatsek Leopold, Diamantstein 
Éliás, Rovatsek Jakab. Sehlesinger 
Tzsák. Neumann Jakab, Pleyer Mó
zes (a városligetben), Brandweiner 
Mózes. Sonnenfeld Jakab, Geszl Jó
zsef, Sehaf Barbara, Grósz Mózes, 
Bobiat Sámson, Löw Éliás. Marcus 
József, Abrach Herseh. Tiirk Anna, 
Szerdahely József. Bliiml Tóbiás, 
Freund Márkus, Offe.nheimer Si
mon. Hein Jakab, Graniehsadter 
Jakab, Manheimer Sámuel, Baum- 
garten Tzsák. Steiner József, 
Deutseh Sámuel Löb, Reubauer Mi
hály, Griinfeld Ábrahám, Mayer 
Löhl, Martha Jezsájás, Weisz Ábra
hám. Kohn Jónás, Herseh Ábra
hám. Herseh Sám, Löhl Sámuel, 
Ritter Tzsák. Plochner Dávid. Hop- 
per Salamon, Reiman Hersehl. 
Bauer Tsrael. Wolf József. Wolf 
Mózes. Joaehim Jónás. Herseh Dá
vid. Krumayer Simon. Calman Jó
zsua. Kons Pinkás, Holits fiai, Wit- 
tenberger Mózes, Goldstein Lobi. 
Lakenbacher Lázár, Engelsberg 
Leopold.

A eanterbury érsek 
vezetésével az elmúlt héten az angol 
menekültügyi szervezetek népes kül
döttsége jelent meg a belügyminisz
tériumban, hogy emlékiratot nyújt
son át a miniszternek a politikai 
menekültek angliai helyzetére vo
natkozóan. Az emlékirat rámutat a 
többi között arra, hogy a menekül
tek ügye nemzetközi kérdés, amiért 
is nemzetközi együttműködéssel old
ható csak meg. Addig is szükséges 
volna azonban, hogy angliai hely
zetüket megkönnyítsék, különösen a 
tartózkodási és munkavállalási en
gedélyek elnyerése tekintetében. 
Vizsgálat tárgyává kell tenni a me
nekülteknek az angol gyarmatokba 
és domíniumokba való bevándorlá
sának kérdését is.

Sir Sámuel TIoare 
belügyminiszter képviseletében Sir 
Alexander Maxwell válaszolt a kül
döttség szónokának, kijelentve, hogy 
a kérdést jóindulatú meggondolás 
tárgyává fogják tenni.

A menekültek kérdésének 
rendezése valóban egyre sürgősebbé 
válik és tényleg rendkívül kívána
tos volna, ha az Evian-ba.n összeülő 
nemzetközi konferencián oly elhatá-

Apró feljegyzések
Iluszmann Moysesnek az 1800 kö

rüli években Pesten „Garküche”-je, 
azaz rituális vendéglője volt, mely 
„Zum blauen Boek” volt címezve. 
Esténként víg éle.t lehetett a kék 
bakban, mert saját muzsikusa is 
volt. *

Oppenheimer Márkus 1810-ben 
Pesten a polgári tüzérkorporacióbau 
kapitányi rangban működött.

*
Zappert György történész és ar

cheológus Óbudán született, a pesti 
piaristáknál tanult és tagja volt a 
bécsi csász. kir. tudomnyos akadé
miának. *

Saphir M. G., a híres humoristá
nak atyja Lovasberényből Óbudára 
jött lakni. Jómódii ember volt, mert 
tekintélyes bekebelezési dijat fizet
tetett vele a zsidó község. 1819-ben 
megvette Matis Mihály 118. sz. 
alatti házát, mely mint megállapí
tottam, a hitközségi székházzal és 
iskolával közvetlen szomszédos lak. 
Saphir sokszor fordult meg itten. 
Zicíhy ticca 11. szám alatt most is 
régi állapotában van a földszintes 
épület.

rozások érlelődnének meg, melyek 
közelebb hoznák ennek a tragikus 
kérdésnek megoldását. Németor
szágban — külföldi lapjelentések 
szerint — ismét tömegesen tartóztat
ták le a zsidókat és pedig olyan 
mértékben, hogy állítólag csak Ber
linben és nagyobb vidéki városok
ban elérte az újonnan letartóztatot
tak száma a 2000-et. Ezek a je
lentések úgy tudják, hogy a német 
kormány a konferencia előtt a zsi
dók helyzetének állandó megnehe
zítésével akar nyomást gyakorolni 
a közvéleményére, hogy az egyes ál
lamok ennek hatása alatt megnyis
sák határaikat a kivándorlók előtt 
és ezáltal gyorsabb tempóban foly
hasson a zsidók eltávolítása Rémet- 
országból és Ausztriából.

A lengyel kormány 
legújabb lépése szintén súlyos ag
godalomra szolgáltat okot. Hivata
los közlemény szerint ugyanis azo
kat a korábbi lengyel állampolgá
rokat. akik a legutóbbi nemzetközi 
események következtében, különösen 
az Ausztriában beállott változás 
folytán térnek vissza hazájukba, 
nem tekint kívánatos elemeknek és 
ezért gyűjtőtáborokba utalja.
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Képek
a londoni zsidóság*  életéből

llccasorok, melyeknek minden házán mezuza díszeleg. — A. ,.zsidóbíró" 
ság’ nyilvános tárgyalása. — Hogyan működik a londoni „Síp ucca”?...Az East—Enden végig járva, meglepetéssel láthatjuk, hogy egész utcasorokon keresztül majd minden házon meziiza díszeleg. A tipikus angol lakóhely nem a kontinentális bérkaszárnya, hanem a rendesen egy-egy lakást magába- foglaló house, amelynek emeleti hálóhelyiségeit a kevésbé tehetősek boarding-house-szerü ellátással albérlőknek adják ki. így tehát már az utcai ajtón, amely egyébként mindig zárva van, (az egész városban alig láttam nyitottkaput) láthatjuk az ismerős kedves jelvényt. A Stamford-hill-i zsidónegyedet, csakúgy, mint a Whitechapel-t túlnyomórészben lengyel, litván és orosz zsidók lakják, akiknek jelentős része a rettenetes orosz pogromok kozáklovai alól, vagy elől, menekült a vendégfogadó országba. Meglehetősen rezerváltan él még egy perzsa zsidó csoport is, akiknek jórésze rokonságban is van, úgy, hogy ez a csoport szinte egy nagy családot alkot, melynek külön zsinagógája is van, egymásközt leginkább perzsául beszélnek. A bevándorolt első generáció általában a jiddisch nyelvet beszéli, a fiatalság már az angolt, de ez az angol magánhordja a jiddisch sajátságos intonációs jellegét, úgy, hogy bizony általában már a beszédből is megállapítható, hogy ki a zsidó.Hivatalos becslések szerint Londonban vagy 150.000 zsidó él, benyomásom szerint több. A zsidóság nagy átlaga távolról sem tekinthető annyira asszimiláltnak, mint a magyar zsidóság. Evvel szemben a hitélet és a zsidó öntudat oly erős, hogy szinte restel- kedéssel látjuk a honi állapotokhoz képest feltűnő ellentétet. A zsinagógák zsúfoltak, a közönség úgy öltözködésében, mint magaviseletében ünnepélyes és áhítatos. A középeurópai hagyományos melódiák — nusszachok — ismeretlenek, annál szorgalmasabban énekli azonban az egész közönség az ottan jól ismert melódiákat. A sokkal hosszabb ideig tartó 

istentiszteleten a közönség az 
utolsó „ámen” elhangzásáig nyu 
godtan a helyén marad! Zsibon- 

gásnak és diskurálásnak, még a 
suburbális templomban sem lát
tam nyomát. Feltűnik, hogy úgy az előimádkozó, mint a közönség a héber szöveget — kissé litván akcentussal ugyan — kitűnően hangsúlyozza. A szöveget, még az Adasz Jiszroél templomában is a hazai neológ olvasási móddal hallottam kiejteni.Sövuosz második napján kissé elkéstem és így szó-szoros értelemben nem fértem be még a templom előcsarnokába sem. Szerencsémre az ifjúsági teremben egyidejűleg ugyancsak istentisztelet folyt, ahol vagy háromszáz!!) gyermek jelenlétében és részvételével folyt a szabályos ima azzal az eltéréssel, hogy minden funkcioná
rius az ifjúság soraiból került ki. Minthogy az egész Angol Birodalomban általában egy típusú standard imakönyvet használnak, az oldalszám egyszerű bemondása után minden gyermek az imákat könnyűszerrel megtalálja és a szöveget, bámulatos tökéletességgel olvassa.

Érdekes intézménye a londoni zsidóságnak az állandóan működő 
Bész-din, vagyis hagyományos vallási döntőbíróság. A tárgyalóterem a polgári bíróság beosztása 
szerint készült. ízléses emelvényen ül az elnök, jobbról és balról két szavazó bíró, igaz, hogy dajan Abramszky, aki ugyancsak szavazóbíró, irányítja valójában az ítélkezést. Az egész délelőtt ülésező bíróság előtt bárki megjelenhetik és kérelmének iktatása után, a titkár előzetes referátuma befejeztével előadhatja panaszát. Egy egész délelőttöt töltöttem ezen rendkívül érdekes helyen és örömmel állapítottam meg. hogy ezen intézményt az ottani zsidóság a mindennapi élet ügyes-bajos dolgaival bizony igen tömegesen 
veszi igénybe. A rossz nyelvek azt mondják, hogy már azért is jó ez a bíróság, legalább nem tudja meg a nagyvilág, hogy min vesznek össze a zsidók. Sok igazság van benne. A legkülönbözőbb kérdések merülnek fel. Egy asz- 

szony beállít, valami találmányával és engedélyt kér a bíróságtól, hogy rituális háztartás számára árúsíthassa. A bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot kizárta, mert nem akarták, hogy a szabadalmi titok nyilvánosságra kerüljön. Más. Egy fiatalember beállít, azzal, hogy nem akarják róla elhinni, hogy zsidó, noha ö az és rögtön hadarni kezdett egy csomó imát, a diskurzust egyébként a legzamatosabb jiddischben folytatva. A Bész-dinnek ugyanis jogában áll személyazonossági bizonyítványt kiadni. Ügy látszik a fiatalembernek nem sikerült a Bész-din-t első intrádára meggyőzni, mert bizonyítékok bejelentésére hívták fel. Közben lezajlott két válás is, mely közül az egyiknél a getet a Kanadában élő feleség megbízottjának adták át. A bí
róság igénybevétele díjtalan. A ta
nácskozás nyilvános és nem csekély élvezetet jelent a hozzáértőnek a kiváló tudósok nem ritkán heves pilpul-ja.

*A Southampton row.-on találjuk a Wobourn-houset-ot a londoni „Sip-uteát”. A hatalmas épületben < serény munka folyik, melynek jórészét a német menekültek felka
rolása meríti ki. Bár az administ- ráció részleteibe nem volt időm betekinteni,a kívülállónak az a benyomása, hogy kis hűhóval igen 
nagy és becsületes munkát foly
tatnak. Az ajtókon sehol sem láttam a tanácsosi és főtanácsosi címeket, hanem a megszámlálhatatlan zsidó intézmények címeit, melyet a szerény helyiségben adminisztrálnak. A személyi kultusznak nyoma sincsen, Montefiore- tól egész a frakkos sameszig, az volt az érzésem, hogy ezek nem a köved rajongói és a morál iparűzői, hanem az egyetemes zsidóságnak a maguk módján lelkes munkásai. A Wobourn-house első emeletét foglalja el a zsidó könyvtár és zsidó múzeum. Ha a múzeum anyaga nem is bőséges, annál impozánsabb a cca 45.000 kötetet magában foglaló legmodernebb elvek szerint berendezett könyvtár, melyet Rév. Ehrnthal könyvtári asszisztens igazgat.Egy emelettel feljebb a Jews- College, a londoni rabbiszeminárium helyiségeit találjuk, ahol a legmodernebb keretek között történik az új rabbigeneráció kiképzése. Prof. Biichler a szeminárium rektorával — magyarul beszéltem, 



12 ZSIDÓ ÉLETminthogy magyar származású és vagy negyven évvel ezelőtt került el hazánkból. A kitűnő tudósnak méltó munkatársai a világhírű orientálisták prof. Deiches, prof. 
Epstein és Marmorstein profesz- szor. Élénken érdeklődtek a magyar viszonyok iránt, amelyről sajnos nem csak ők, hanem az egész angol közvélemény alig van tájékoztatva. Nem hallgathatom el

A zsidók vallási beolvadása
Irta: dr. RÓZSA IGNÁC

X.A zsidó hitszónoklat nyelve 
1906-ban 81 százaléka eongressusi, 59.3 százaléka statusquo és 14.9 szá zaléka az orthodox hitközségeknél A szónoklatok magyarosodására feltűnő, hogy 1903-ban 8.8 száza
lékról 11.9 százalékra, tehát 6 szá
zalékkal szökött föl az ortodox hit
községeknél a magyar szónoklatok 
száma, míg a többi felekezet magyarosodása nem szaporodott.A magyar zsidók anyanyelve 71.5 százalékig magyar a többi felekezeteké, kivéve a reformátust és unitáriust mind kisebb.

A 166 magyar zsidó elemi isko
lában egy kivételével, magyarul 
tanítottak, míg a rám. kath. iskolák 83.77 százalék, az evangélikus iskolák 53.79 és a görög keleti iskolák 0.46 százalékban volt a tanítási nyelv magyar.Ezen adatok mellett mitsem jelent azon körülmény, hogy az izraelita felekezet Magyarországon 355 lelket veszített áttérés folytán.A magyarság nem nyert ezzel semmit, mert ezek előtt is magyarok voltak és ha évente 10-szer annyi volna az áttérés, akkor sem volna a magyar nemzet eolleetiv nyeresége semmivel sem több.Míg ellenben, ha az erdélyi román területen lakó zsidók gör. keleti vallásra térnének át. rögtön leszállana az iskolák magyarsága, 100 százalékról, 46 százalékra, ha a tót lakta vidékek zsidósága evangélikus lenne, úgy leszállna 100 százalékról 53 százalékra.Mert hogy a románok, tótok, szerbek, németek lakta magyar területen a zsidóság képezi a magyar elemet, azt mindenki tudja statisztika nélkül is. És ha a ka- tholikus vallásra térne át, akkor 

a mértékadó zsidó körök részéről felmerülő gyakori észrevételt abban a tekintetben, hogy a magyar zsidóság, a zsidóság nemzetközi és egyetemes vonatkozásaiban a világ egyéb zsidóságával szemben feltűnő tartózkodást tanúsít. Keveset tudnak rólunk és — mi tagadás — keveset teszünk, hogy többet tudjanak. (folytatom)
Dr. Ehrnthal Aladár

iskolai magyarsága 100 százalékról 83 százalékra szállna le.Vájjon ha a zsidók vallási téren beolvadnának, megváltoznék-e a kenne-e a vitalitásuk? Bizonyára igen.Tacitus História V. 5. így jellemzi a zsidókat: „Generandi amor, moriendi eontemptus”. ,Sok gyermeket hoz a világra és késlekedik, vonakodik a haláltól”.A zsidók szaporodása Pharaótól kezdve, ki akkor kezdett félni a zsidóktól, midőn azok elszaporodtak, egészen a mai antiszemitákig, mindig éles szálka volt a szemekben.Ezt a szálkát az is élesíti, hogy még ma is vonakodnak meghalni. Sőt az életet a kultúra minden eszközével meghosszabbítani akarják! Ez sikerült is, amint az a halálozási statisztika kedvezőbb aránya mutatja.De hát nem az volna e a szociológusnak, a reformernek kötelessége. hogy ezen körülményre rámutatva, az okokat felfedezve, az emberiséget erre az útra vezessék?Ámde nemcsak a zsidók halálozási arányszáma mutat csökkenő tendenciát, hanem minden művelt állam nem zsidó népességéé is, ahol a gazdasági élet fejlettsége, a hygiena összes vívmányainak használatát szélesebb körben megengedi.Ismét csak oda konkludálha- tunk, hogy csak az egyenlő kultúra tudja a beolvadást véghezvinni. Egyenlő népszaporodáshoz nem egyforma vallás és szokások, hanem egyforma testi és kulturális feltételek kellenek. A szociológia nem a fajok különbségével foglalkozik, hanem azzal, hogy a 

társadalom fejlődési arányát megadja és irányítja az alacsonyren- dűségből fölfelé, a vadságtól, barbárságtól, a civilizáció útjain.Azon nép, amelytől a tízparancsolat származik, több megértést érdemelne. Sőt még elnézést is!Le Play, ki a vallásos-erkölcsös nevelés és világnézet híve, aki a régi jó erkölcsöket, a műhelyben levő patriarehalis hangulatot oly nagyon sajnálja, a népek erkölcsösségét egyenesen az ótestamentum olvasásának tulajdonítja.„Ámulva láttam, — írja az Ouv- riers Européensben — hogy a családok... mindennapi dolgaikban a tízparancsolatot követik és Istent tisztelik ... arról győződtem meg Angliában, hogy az isteni törvénynek nem csupán a másvilági jobblét reményében engedelmeskednek, hanem azon meggyőződésben is, hogy az egyén jóléte, a fajok fennmaradása s a nemzetek boldogulása is a tízparancsolat s az ebből eredő ősi szokások pontos betartásán alapszik. Gazdáim anglikánok voltak: de ugyanezt tapasztalom négy különböző felekezetű családnál: Glasgowban egy presbyterianusnál: Sheffieldbenegy quaekernál, Manchesterben egy katholikusnál a Walesben egy unitáriusnál. A dolgot eleinte nem értettem. Végre egy angol katholi- kus világosított fel, mondván, hogy ők az ótestamentumot rende
sen olvassák. (Le Play a munkásviszonyok reformja. 8.—9. lap.)

Nem lehet tehát a zsidók „er
kölcstelenebb’’ voltának a biblia 
és az azokhoz fűzött kommentár 
az oka. A biblia betűjéhez való ragaszkodás nem mentett fel soha senkit a bűn elkövetése alól. Az áttérés azt jelentené, hogy az ótestamentum helyett az új testamentum szerint élnének a zsidók. S íme Le Play egy buzgó keresztény, az ótestamentum olvasását, mint erkölcsnemesítő eszközt, amelynek olvasása egész népeket tud nemesíteni, ajánlja a francia nemzet figyelmébe.Mi azt hisszük, hogy egy legújabb testamentumra is szükség vau, melyből az emberiség a gazdasági szolidaritás eszméit meríthetné. ..Ha beolvadást akarok, ha azt akarom, hogy a gyenge átvegye az erős sajátságait, nem szabad a gyöngével keményen bánnom. Hogyan is akarhatna a gyönge olyan



ZSIDÓ ÉLETlenni, mint az az erős, akinek jogtalanságait, igazságtalanságait oly sokszor érezte? Ha azt akarom, hogy a szolgám olyan legyen, mint én magam, akkor nem szabad a szolgaság külső és belső bilincseit rajta hagynom. Ha csak akkor érezheti magát szabadnak, ha nem vagyok otthon, nem várhatok tőle igazi megbecsülést és föltétien hűséget.Az úr és szolga viszony nem
Ifjúsági irodalmunk

Az uszító sajtó egyik példányá
ban fulánkos cikk számol be arról, 
hogy megalakult a tanerők szélsősé
ges csoportja, melynek első legfon
tosabb feladata az lesz, hogy gyer
mek- és ifjúsági irodalmunkat meg
tisztítsa a nem árja származású — 
szerinte nem magyar — íróktól.

Nos, ifjúsági irodalmunkban két
ségtelenül sok a gyomlálni való. 
Nívója lefelé halad, de hogy ezt a 
zsidó vagy zsidószármazású Írók 
okozták volna, azt tagadásba vesz- 
sziik. Sőt merjük állítani, az ifjúsági 
irodalom megteremtése és megked- 
veltetése körül a zsidó származású 
irók korszakalkotó munkát végez
tek, Agai Adolftól — Forgó bácsi — 
aki ízes magyarságéi lapjával a Kis 
Lappal, a magyar gyermekiroda
lom tulaj donképeni megteremtője 
és akinek lapjából főhercegek gyer
mekei tanulták meg a nép magyar 
nyelvét — Altai Margitig, a Tün
dérvásár, illetve Én Újságom szer
kesztőjéig, aki ma kétségkívül a leg
népszerűbb ifjúsági írónk — egész 
sor zsidószármazású író végezte ezt 
a fontos, ne.mzetnevelő munkát.

Ebben a kiváló gárdában is külön 
kell kiemelnünk Sebők Zsigmoudot, 
aki Maezkó Muki és Dörmögő Dö
mötör alakjainak megalkotásával 
örökre belopta magát a gyermekek 
szívébe. Ezt a népszerűséget még 
Molnár Ferenc „Pál utcai fiúk”-ja 
sem múlta felül.

Mesésköny voilkel népszerűséget 
szereztek a gyermekvilágban: Béla 
Henrik, Beké Margit, Bállá Ignác, 
Farkas Pál, Ego. Faragó Jenő. Ne; 
mesné Márta, Oszkár bácsi. (Szalui 
Oszkár). Roboz Andor. Tábori Ró
bert és Piroska, Várnai Zseni, Zsiga 
bácsi (Tieder Zsigmondi.

Az ifjúságnak írtak az említette
ken kívül: Bródy Sándor, Dáuielné 
Lengyel Laura. Hevesi Lajos. Ke
leti Márton. Kunos Ignác. Molnár 
Jenő, Lakatos László, Nagy Béla, 
Nagy Endre. Pásztor Árpád. Szép 
Ernő. Szöllösi Zsigmond. Zsoldos 
László.

A felsorolt irók mindegyike, egy 
vagy több művével beleírta nevét 
ifjúsági irodalmunkba és mi felnőt
tek ma is hálával gondolunk azokra 
a kellemes órákra, amit vele nékiink 
szereztek.

Azóta már elindult egy újabb, if-

döntő a szellemi és erkölcsi javakban. A görög rabszolga pedagógusa lett hatalmas római urának és egy József nevezetű héber rabszolga megmentője, lett Egyptom- nak. Igaz, hogy a Megmentő utódait ismét rabszolgaságra kárhoztatták azok, akik József Érdemeit 
el akarták felejteni. De az Ur megemlékezik az ősök érdemeiről és mindig megmenti az ö népét a Faraók kezéből. Vége

és a — zsidó írók
jabb írói nemzedék is. és neveket 
itt csak azért nem említünk, mert 
nem akarunk senkihez sem igazság
talanok lenni, a teljes névsor vi
szont túllépné cikkünk korlátáit. 
Különben is az újabb nemzedéktől

Pulszky Ferenc 
a zsidókról

Pulszky Ferenc a 
nagy tudós és kiváló 
politikus 1887. január 
22-én tartotta az 
alábbi és nagyon ak
tuális rövid beszédet 
a magyar képviselő
házban válaszul az 
egyik antiszemi főkép
viselőnek, aki a zsi
dókat uzsorával vá
dolta és többek között 
felemlítette azt is, 
hogy Pulszky Feren
cet is zsidó uzsorások 
zsarolták. Pulszky 
Ferenc az antisze
mita beszéd elhang
zása után szórúl-szó- 
ra a következőket 
mondotta:Tisztelt Ház! Ha. az előttem szólott képviselő úr tanulmányozta volna a históriát, tudná, hogy az uzsora nem a zsidóknál kezdődött, hogy az oly régi, mint az emberi 

társadalom. Tudná, ha tanulmányozta volna, hogy a római patríciusok és equesek nem voltak zsidók, sőt tudná, hogy a híres Brutus, aki Cézárt leszúrta, az a híres hazafi, csakugyan uzsorás volt és barátját, Cicerót, mikor Ázsiában prokonz.J volt, felkérte, hogy Rhodus v.iros&t exekíálja, • - n.i-m mondta t^yan hog; az ő kövilp'í.'.: volt, Ennem azt mór.-.' ia hogy az ő liberátusának a követelés ■ Cmero erre azt mondta: L- hetetlen, hisz ez csúnya uzsora: ezeket az embereket nem tehetem 

még újabb és maradandóbb alkotá
sokat várunk.

Hiába küldenek ki tehát politikai 
alakulatok „őrszemekeit” ifjúsági 
irodalmunk ellenőrzésére, ha ezek a 
megbízottak valóban ismerik a gyer
mek- és ifjúsági irodalmat és az 
igazat akarják jelenteni, úgy csak 
a következŐKec mondhatják:

„Magyarországon zsidó származá
sú irók segítettek megteremteni a 
magyar ifjúsági irodalmat. Ebben 
a. munkában tagadhatatlanul az 
övék az oroszlánrész. Amit zsidó
származású írók e téren alkottak, az 
jó, magyar és népszerű. Megkedvel- 
tették az irodalmat az ifjúsággal és 
így olvasóközönséget nevelve, nagy 
szolgálatot tettek a magyar iroda
lomnak és kultúrának. Alkotásaikat 
a magyar irodalomból kizárni nem 
lehet, mert nem csupán a magyar 
ifjúsági irodalom szerves része, de 
világviszonylatban is megállná he
lyét bármely ország gyermek- és 
ifjúsági művei között. __ r. __ ng.tönkre. Erre azt mondotta Brutus: nem az én libertusom, hanem magam vagyok a hitelező, tehát értem, barátodért tedd meg. (Derültség.)Az uzsora olyasmi, ami mindenesetre csúnya, de nem a zsidóknak kizárólagos tulajdona; vannak keresztények, voltak pogá- nyok, vannak magyarok, akik uzsorával foglalkoztak. Azért tehát, hogy vannak a zsidók közt uzsorások, ne tessék az egész faj ellen kikelni.Ez a faj az, amelyet nagyon tu
dok tisztelni, mert ezen fajnak kö- 
szöhetjük az alphabetumot. Hiszen maga a név „alphabetum” mutatja, hogy ők találták fel, ők voltak, akik az arab számokat áthozták Európába, ők voltak, akik a középkorban a görög Aristoteles filozófiáját közvetítették azoknak a meglehetős barbár népeknek, melyek itt Európában voltak itt akkor. És ne felejtsük, hogy ők az a faj, melyből Péter, Pál és vala
mennyi apostol származott. Ezt a fajt tehát én megvetni nem tudom és azt hiszem, hogy azt megbecsülhetjük épp úgy, mint minden más fajt. Tudjuk, hogy a sémita faj
nak éppen olyan érdemei vannak 
Európa civilizációja körül, mint 
az áriái vagy turáni fajnak.Ennyit az antiszemita uraknak. Egyébiránt, hogy mikép tartozik a zsidó kérdés a budgethez. azt nem tudom felfogni. Ezt a logikát meglehet, az olyan iskolákban tanítják, melyekben az antiszemita urak jártak, de azon iskolákba. amelyekbe mi jártunk, ilyen okoskodást nem tanultunk.
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HÍREK

1938. június 23, csütörtök — Szíván 24 — június 24, péntek — Szíván 25. (szombat beijöv: 7.30) — június 25, szombat — Szíván 26 (hetiszakasz: Sölach, haftóra: Vajislach Jöhosuá, 3. perek, újhold kihirdetése, szombat kimen: 8.30) — június 26, vasárnap — Szíván 27. — június 27, hétfő — Szíván 28. — június 28, kedd — Szíván 29, erev ros ehódes Tamuz, jóm kippur kóton — június 29, szerda — Szíván 30. Ros Chó- des Tamuz első napja — június 30, csütörtök — Tamuz 1, Ros Ohódes Tamuz második napja — július 1, péntek — Tamuz 2. (szombat bejöv: 7.30) július 2, szombat — Tamuz 3. (hetiszakasz: Kórach. haftóra: Va- jömer Somuel, negyedik perek, szombat kimen: 8.30.) — július 3. vasárnap — Tamuz 4 — július 4, hétfő— Tamuz 5 — július 5, kedd — Tamuz 6 — július 6, szerda — Tamuz 7 — július 7, csütörtök — Tamuz 8— július 8, péntek — Tamuz 9 (szombat bejöv: 7.30).
— A kormányzó születésnapja. A kormányzó hetvenedik születésnapja alkalmával a főváros összes zsidó templomaiban hálaadó istentisztelet volt a hatóságok képviselői és hatalmas közönség jelenlétében. A Budai Izr. Hitközség Öntőház-utcai főtemplomában Siróta Sándor főkántor megkapó éneke után dr. Kiss Arnold vezető-főrabbi emlékezett meg magasszárnyalású beszédben a magyar nemzet nagy ünnepéről, az újlaki templomban dr. Vidor Pál rabbi mondott Pillitzer Ernő kántor éneke után nagyhatású beszédet, míg a szentimrevárosi körzet templomában Perlmann Arnold kántor látta el az énekrészt dr. Be- neseliofszky Imre főrabbi méltatta az ünnep jelentőségét. A Pesti Izr. Hitközség' dohányuccai főtemplomában Hevesi Simon vezető-főrabbi mondott nagyszabású prédikációt és imát és Abrahamson Manó főkántor, az Orthodox hitközség ünnepi istentiszteletén pedig Sussman Viktor rabbi mondott könyörgő imát a nyitott frigyszekrény előtt Preis
Síremlékek 
a legolcsóbb árban 
LÖWYnil
BUDÁN

II.. Fö-u. 79. Tel.: 15-15-81. 
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út. 
A trolleybusz indulási állomá
sától 2 p ercny irs.

Mór főkántor imája után. Megelőzően a Hitközség rendkívüli elől- járósági ülésén óbudai Freudiger Ábrahám kormányfőtanácsos, elnök hódolt ünnepi beszédében az államfő előtt.— Házasság.Salamon Irén a Zsidó Szemle adminisztrációjának irányítója és Friedmann Arthur június 12-én tartották esküvőjüket a Ka- zinezy-utcai templomban. A Zsidó Élei ezúton küldi szerencsekívána- tait az ifjú párnak.
Doktorráavatás. Wirth Ferencet, Wirth Kálmán tankerületi főigazgató, az izr. leánygimnázium kiváló igazgatójának fiát, június 3-án avatták a filozófia és pedagógia doktorává.

— Dr. Pap Róbert — községkerü
leti elnök. A dr. Biedl Samu halála folytán megüresedett községkerületi elnöki tisztségre egyhangú lelkesedéssel dr. Pap Róbertét választották meg. Ö egyúttal a szegedi hitközség elnöke is. Dr. Pap Róbert ismert és becsült tagja a szegedi zsidóságnak, kinek megválasztása nagy nyeresége felekezetűnknek. Az elnökválasztó közgyűlésen elsőnek dr. Kecskeméti Ármin makói főrabbi mondott emlékbeszédet Biedl Samuról, majd Dr. Tardos Dezső békéscsabai hitközségi elnök, dr. Katona Dávid főjegyző és Szántó Jenő, az Országos Iroda alelnöke beszéltek. Megválasztották még kerületi elöljárónak Faragó Lajost (Szeged) és Gunst Sándort (Szentes). A közgyűlést követő banketten Varga Mihály, a szegedi hitközség alelnöke, dr. Kecskeméti Ármin főrabbi, dr. Fraenkel Jenő, dr. Vida Sándor köszöntötték Pap Róbert dr.-t, aki meleghangú beszédben köszönte meg az üdvözléseket.

— Árvaleányok felvétele. A Pesti Izr. Nőegylet leányárvaházában felvételt nyerhet néhány izr. val- lású, hatodik életévét betöltött, de tizedik életévét meg nem haladott, egészséges árvaleányka. Apátlan- anyátlan árvák előnyben részesülnek. A gyermek születési és oltási bizonyítványával, a szülők házassági levelével és az elhalt szülő halotti bizonyítványával felszerelt kérvények legkésőbben június 25-ig a Pesti Izr. Nőegylet elnökségéhez (VI., Dessewffy-utea 41.) nyújtandók 
be.

— Templomi hangverseny Cegléden. A ceglédi izr. hitközség ének és zenekara a háborúban leszerelt orgonája és hangszeralapja javára június 26-án, vasárnap este 8 órakor templomi hangversenyt rendez.

Rabbiválasztás. A marcali-i eongr. izr. hitközség május 26-án tartott kerületi közgyűlésén egyhangú lelkesedéssel dr. Lőwy Adolfot választotta meg anyakönyvvezető kerületi főrabbijává. A fiatal főrabbi négy év óta látja el a lelkészi teendőket Marcaliban.
— Halálozás. Súlyos csapás érte Galambos Jenő h itközségi főtanácsost, az Izr. Szünidei Gyermektelep Egyesület kiváló ügyv. igazgatóját. Édesapja, Guttenberg Mór június 2-án, 94 éves korában elhnyt. Temetése nagy részvét mellett folyt le.
— Tisztujítás Hajdúhadházán. A hajuúhadházi orth. izr. hitközségben tartott választáson elnökké: Fiirst Dezsőt, alelnökké: ifj. Horo- vitz Ferencet, pénztárnokká: Horo- vitz Éliást, ellenőrré: Rosenberg Józsefet, gondnokká: Goldstein Pétert, választották. Előljárósági tagok lettek: Trettmann Ferenc, Bó- nis Ignác, Grünstein Mayer és Friedmann Izsák.
— A Cionista Szövetségben kellő számú jelentkezés esetén új-héber kurzus indul minden 1-én és 15-én. A kurzus 3 hónapig tart, Tandíj a kurzus egész tartamára P 5. Jelentkezés személyesen hétfőn és csütörtökön este fél 7 órakor a Cionista Szövetségben (Andrássy-út 67. I.) a kurzus vezetőjénél.
— Eddie Cantor Londonban gyűjt az ifjúsági alijah számára. Eddie Cantor a világhírű zsidó amerikai filmsztár, aki már igen jelentő ösz- szegeket gyűjtött német menekült gyermekek Palesztinában való elhelyezésének céljaira, a közeljövőben Londonba utazik, hogy ott folytassa munkáját az ifjúsági segélymunka érdekében. Eddie Cantor kijelentette, hogy erre a célra legalább 20.000 fontot szeretne Londonban összegyűjteni.
— Egy argentínai emberbarát ezer hold földet ajánlott fel az osztrák zsidóknak. Philipp Merlin, egy közismert argentínai zsidó üzletember San Luisban levő ezer holdas birtokát felajánlotta a menekültügyi szervezeteknek, osztrák menekült zsidók letelepítésének céljaira.
Romániai okmányok 

beszerzésére vállalkozom.
Teljes című leveleket 
„GARANCIA" jeligére 
a kiadóba kérek.
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Zsidó származású
magyar szobrászokAz építőművészek után vessünk egy pillantást a szobrászatra és vizsgáljuk meg', mit alkottak kiválót és maradandót zsidó eredetű művészek.Az első kiváló magyar zsidó szobrász Guttmann Jakab, aki Aradon született 1858-ban és a döblingeni tébolydában fejezte be életét. Kovácsinasból küzdötte föil magát világhírű művésszé, Béesben tíint fel először és Metternich herceg taníttatta, később Rotschild római tanulmányútra küldte. Kövid pesti tartózkodás után Londonba, majd Pá- risba -ment, itt reménytelenül beleszeretett Rachelba, a híres francia színésznőbe és ez a nagy szerelem felőrölte idegeit. Leghíresebb '.alkotása IX. Pius pápa márvány mellszobra (a Szépművészeti Múzeumban), ismertebb alkotásai még Mózes, Sámson, és Delilla, Amor és Psziché, továbbá Chorin Áron már- ványsiremléke az aradi temetőben.

Engel József idősebb volt Gutt- mannál (1815-ben született Sátoraljaújhelyen) akivel Rómában összebarátkozott. Élete nagy részét Rómában és Londonban élte le, Magyarországra akkor került vissza, midőn megnyerte a Széchenyi szobor pályázatát. Megnyerte, a bécsi és párisi kiállítások aranyérmét. Ismertebb magyar alkotásai: Kántor- né, Szigligeti Ede, Révai Miklós mellszobrai. Itthon utoljára az 1885- iki országos kiállításon állított ki. Megbántva, mellőzve, úgyszólván elfeledve halt meg a nagy művész 1901-ben.
Donáth Gyula Münchenben, Drezdában tanult, majd Európát beutazva s jó nevet szerezve tért vissza szülővárosába; Budapestre. Első fővárosi szobrai az Opera számára készültek, igen sok síremléket mintázott, ő alkotta többek között a bánkuti milleniumi emléket, a királyi palota turulját, a budapesti Werbőczy szobrot és a Képzőművészeti Múzeumban lévő Halál géniuszát.
Róna József a király ösztöndíjával tanult külföldön számos aranyérmet nyert Párisban, Londonban. Ismertebb alkotásai Savoyai Jenő budai, Kossuth Lajos szegedi, Erzsébet királynő gödöllői szobra.
Kallós Ede művészetét számos szobor hirdeti az országban. Legismertebb alkotása a Vörösmarty szobor, melyet Telcscsel együtt alkotott.
Ligeti Miklós alkotása Budapest egyik legeredetibb és legsikerültebb szobra Anonymus, az ő műve Rudolf trónörökös szobra is. Megnyerte a st. lousi világkiállítás aranyérmét.

Gyönyörűen éneklő
harci kanárikés kalitkák

eladók. VI., Szondi-ucca 68.

Margó Ede legismertebb műve Dankó Pista szegedi szobra, az ö alkotása az ország számos Kossuth szobra (Arad, Debrecen).
Teles Ede kezdetben kis plasztikai műveivel s mellszobraival tűnt fel, számos külföldi aranyérmet is szerzett. Ismertebb alkotásai a már említett Vörösmarty szobron kívül Szt. László és III. Károly a Millenáris szoborcsoportozatban.
Gárdos Aladár Münchenben és Párisban tanult, legismertebb művei a sátoraljaújhelyi Kossuth és a miskolci Deák szobor.
Körmendi Jenő aktjaival, plakettjeivel tűnt fel, az ö műve a rákoskeresztúri hősi emlék.
Lányi Dezső karikatúra és arcképszobraival tűnt fel, sok síremlék és aktszobor alkotója, a fővárosban

Emlékek
Irta : FELEKI SÁNDOR (23)

---------------- -anmxxx»----------------

Gerő Katalin és Gerő Károly
VI.De a sors kegyetlen. Gondoskodott arról, hogy a boldogságot nem egyszer keserű fájdalomra változtassa. Katalin legfiatalabb öccse, ez a meleg szívű, szép, kedves fiú, húszéves korában meghalt, valamely rejtélyes betegségben. Azután Szeréna boldog menyasszonysága szakad ketté, a vőlegény részéről támasztott teljesíthetetlen követelések miatt. Az örökké víg kedélyű Szerénából elkeseredett, ideges, rosszkedvű leány lett, s mélységes bánata szívbajjá fajult. A kis fészekre így sokszor terült rá a szomorúság felleee, melyet áttör a boldogság napsugara, mert Károly feleségül veszi gyermekkori ideálját, Scher- 

mann Emrny.t, ezt a finom, nemes lelkű, nagyműveltségű, bájos le,- ányj, Budapest székesfőváros tiszti főorvosának gyermekét. Schermann dr. nemcsak mint a főváros közegészségének irányítója, hanem mint a zsidóság ügyeinek kiváló, lelkes munkása is, még sokaknak hálás emlékezetében van. Károly ezentúl csak vendégként járhat haza, bár Katalin iránt való szere- tete és ragaszkodása a régi maradt. Katalin most már elárvultnak érzi magát: a családi fészek kiürült. Csak a bánkódó, szomorít, csalódott Szeréna van mellette. Ez már nem a régi, daltól hangzó, meleg tűzhely volt. A varrógép is mintha sóhajtotta, berregte volna: Hova lettek, hova lettek?Ezért Katalin örömmel fogadta 1908-ban a Pesti Izr. Nőegylet felszólítását, hogy vállalja el az egyesület leányárvaházának igazgatónői állását. Akkoriban ez intézet a Damjanich-uteának egy öreg, roz- 

Ferenc József díjat és Londonban aranyérmet nyert.
Sámuel Kornél nagy Ígéret volt, sajnos az uzsoki harcokban elesett, több műve a Képzőművészeti Múzeumban.
Betlen Gyula Párisban tanult, külföldön számos aranyérmet nyert. Ó alkotta a nyíregyházai Kossuth- szobrot, amelynek pályázatát 34 szobrász közül nyerte el.A háború utáni nemzedékből 

Csorba Gézát kell kiemelnünk, a kerepesi temetőben lévő Ady szobra nagy feltűnést keltett.
Bokros Birrnan Dezső aktjaival és fejszobraival keltett általános elismerést. Különösen sikerült Újvári Péter zsidó író fejszobra.Az ifjabb nemzedékhez tartoznak még Kó_sa Mária és Bor Pál, míg 

Vedres Márk, Beck 0. Fülöp, Fémes 
Beck Vilmos, továbbá Murányi Gyula, Csillag István, Merker Jenő, 
V ágó Dezső plakettművészetével szerzett hírnevet. — r. — nd.

zant épületében volt. Amikor Katalin, aki azóta csak Katalin mamának neveztette magát, mert hiszen százhúsz kis árvalánynak anyja lett, átvette a hivatalát, megdöbbenve látta, hogy az árvák nem részesülnek abban a meleg szeretetben és gondozásban, amely a szerencsétlen elhagyottakba lelket öntene. De megdöbbenve látta azt is, hogy az árvák ellátása, ruházata, menynyire hiányos. Ámbár soha ilyen irányban nem foglalatoskodott, az ő nagyszerű szervezőképességével, ember felette szorgalmával és soh- sem lankadó lelkes buzgalmával, páratlan szívjóságával '. mindezen bajokon, sok-sok akadályt és nehézséget leküzdve, győzelmeskedett s a kis árvák rajongással és hihetetlen ragaszkodással csüngtek Katalin mamájukon, aki eleven életet, napfényt hozott az intézetbe. A nőegylet vezetői meghatott csodálattal és hálával adóztak ezért a nagyszerű munkásságáért, mely a sok gyenge gyermekszívbe örömet és boldogságot varázsolt.Közben Katalin mama módot talált arra, hogy ő, aki soha még az elemi iskolába sem járt, a rengeteg elfoglaltság mellett a tanítónői vizsgát is letegye, még pedig' fényes sikerrel. De a szomorúság és gyász elől ide is hiába menekült Katalin mama. Elébb atyja, majd a bánattól letört Szeréna hagyták őt el örökre. Nagy fájdalmától kissé elvonta az. hogy a leányárvaház újonnan épült hatalmas kastélyába költözött, a Jókai-útra. A berendezés, az intézkedések emberfeletti nagy munkájában talált kis enyhülést, mert ez elvonta őt attól, hogy minden idejét gyászának szentelje.
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Színműírói sikereinek közepette, 
munkabírásának teljes erejében, fia
talon meghalt Gerö Károly az 1904. 
év őszén. Nagy gyásza volt ez a ma
gyar színműirodalomnak, soksok 
barátjának és tisztelőjének, de főleg 
a már úgyis nagyon megfogyatko
zott kis esaűídi fészeknek. Ennek 
mélységes lelki fájdalmát megha
tóan festi Katalin mama e szép so
rokban: „Egy napon Karikó ha
gyott itt mindnyájunkat.... Leesett 
a nap az égről és örök sötétség te
rült a földre, melyből kiveszett a 
jókedv, a derű, melyben elnémult a 
dal.

Nem temetés, a világ összeomlása 
volt ez.

A nagy embertömeg, a színházak, 
az írói körök, a vasutasok belátha
tatlan sorfala. Bákosi Jenő beszéde, 
ki első darabját színre hozta és őt a 
színházba vitte, a többi sok beszéd, 
minden úgy vonult el a szemem 
előtt, mint egy káprázat.

Hetek, nehéz hetek múltak el. 
mig eszmélni tudtunk, míg felesz
méltem arra, hogy árva lett Karikó 
kislánya, özvegy imádott felesége... 
Meghalt Karikó!

Nincs már Karikó, nincs már 
Szeréna!

Oly hihetetlen volt minden, mint 
édes anyánk halála és úgy jöttek az 
ájulások, mint édes anyánk halála 
után.

Kidőltek egymás után.
Szeréna, akit nem tudtam meg

óvni a csalódástól, ez a kis vas
gyúró, akit nem tudtam boldoggá 
tenni. Ügy láttam, hogy rosszul, na
gyon rosszul teljesítettem nála a 
kötelességem és a nagy értékű, 
nagy tulajdonságokkal felruházott 
lányt az élet is megcsalta. Elment és 
utána visszamaradt az a nagy ön
vád, hogy boldogság helyett a ko
rai koporsó jutott neki.

Kidül Karikó, az én dalosmada
ram. kivel elértem a legtöbbet, amit 
reméltem. Hírneves író, szép hiva
talt betöltő tisztviselő, boldog férj 
és apa. Vele kidőlt az oszlop, mely 
jutalom volt sok szenvedésemért és 
küzdelmemért.

Letörtem teljesen.
Mintha rám gondolt volna Arany 

János, mikor írta:
Letép, legázol a vihar. 
Erős tölgyet, nyíló virágot. 
A zöld mező télen kihal.
De nézd meg a sívó kopárt. 
_/■ c/ssjú kóró ott kóvályog, 
Hogy hervatag szálaival. 
Jelképezze a pusztaságot.

Hetek múltán, testben, lélekben 
megtörve jöttem vissza, a Nőegylet 
hölgyeinek unszolására az árva
házba.

A hölgyek tudták, mikor jövök. 
A gyerekek mind sorfalat álltak, 
lépcsőn, folyósón, némáin, lehajtott 
fővel. Némelyek zokogva fogadtak. 
Bekísértek az irodámba az árvák.

Árva lett Lidiké is, Karikó kilenc 
éves kislánya.

Más, más volt az én visszatérésem 
most az árvaházba, sokkal nehezebb 
mint mikor először jöttem. Akkor 
egy ezer szenvedésben meggazdago
dott szí vet és rendületlen ideálizmust

hoztam magammal. Az átélt sok 
szenvedés, szinte jóleső érzéssé sze
lídült és gazdag forrása lett itt be
töltendő hivatásomnak. Hittem a 
sikerben, bíztam a munkámban és 
mindent reméltem.

Mikor most újra bejöttem, min
den iCcori melle,lem es bennem. A 
munkakedv helyébe halálos testi, 
lelki fáradtság lépett, az ezernyi re
mény helyébe egy leküzdhetetlen 
vagy: pihenni, pihenni. Elfáradtam 
élni, elfáradtam szenvedni. Minek? 
Miért? Ez a kérdés villogott előttem. 
Minek? Miért? Hiszen elmentek, itt 
hagytak. És nekik adtam az ifjúsá
gomat és öregségemre itt hagytak. 
Minek volt minden?

Elfáradtam élni. Elfáradtam 
szenvedni. De kisért mindenfelé 
egyetlen megmaradt testvéremnek, 
Paulának folyton kérőén rajtam 
csüngő szeme. Egy vergődött még 
bennem, az a mindenütt mindenben 
kitartó ideálizmus. Hiszen javíthat- 
lan idealistának gúnyoltak, gúnyol
tak mindig. Az árvaházban élek, azt 
kell megmenteni. Kerestem egy 
szalmaszálat, egy parányi segítsé
get, hogy ez a két-három ember, 
családom ne sejtse azt a nagy lelki 
összeomlást bennem. Egy vers járt a 
fejemben, melyet régesrég olvastam 
és mely oly hű kifejezője volt lelki 
állapotomnak:

Vannak olyan percek. 
Az embernek életében. 
Amikoron sötét leszen. 
Szívében és lelkében.
Ha este fölmentem a lakásomba, 

soha nem voltam ott egyedül. Ott 
voltak körülöttem mindnyájan. És 
soha nem volt lakásom oly népes, 
mint mikor éjjel eloltottam a lám
pást. Ilyenkor föltámadtak, megje
lentek előttem, láttam mindet, be- 
húnyt szemmel a sötét, szobában. 
Ilyenkor ott vagyunk az ősi otthon
ban édes anyám körül mindnyájan. 
Dolgozunk a lábánál ülve és Karikó 
felolvas. Ott ülünk mind a nagy 
ebédlőasztal körül és úgy figyelünk 
Miksa bátyánk előadására, hogy a 
munka pihen mindnyájunk kezében. 
Ott van Jóskánk, az öcsike. csodás 
nagy fekete szemeivel, jóságtól, sze
retettől sugárzó lényével, csendes 
humorával. Ott van Németh Róza, 
a gyermekkori jó barátnő, aki — 
mert apja kitett minket az ősi csa
ládi fészekből — bánatában meg
őrült és a tébolydában halt meg. 
Ott van édesapánk, a tisztes öreg 
úr, Kossuth szakállával, magyar ru
hában. elpusztíthattál! idealizmusá
val. Ott van a pajkos Szeréna, 
amint parasztruhában ereszti be a 
vendéget és úgy beszél velük, hogy 
nem tudjuk, komolyan szól-e. vagy 
bolondozik. Hallom Karikót. amint 
dallal csattogja tele a házat, hallom 
a tapsokat melyek a színházban felé 
zúgnak.

Ott vannak velem mind. A látszó
lag üres szobában velem vannak, 
együtt vagyunk mi. Nem vagyok 
egyedül szobámban sohasem”...

Ezekkel a megható, szép szavak
kal búcsúzik Katalin mama szere
tett Karikájától.

(Folytatjuk)

GYORS HIRDETÉSEK
E rovatban egy szó 10 fillér, vas

tagabb betűvel 20 fillér, legkisebb 
hirdetés 10 szó. Leghelyesebb a hir
detés szövegét levélben, a hirdetés 
árának megfelelő összegű levélbé
lyegben a kiadóhivatal címére be
küldeni.

MAGASPOZICIÓJ Ü, nagy jöve
delmű úriember elvenne, olyan csi
nos 28—30 éves, csakis vallásos úri
lányt, aki szerető anyja lenne gyer
mekének. „20—25.000” jeligére.

FÉRJHEZADNÁM csinosnak 
mondott húgomat, intelligens, állás
ban levő 30—35 éves úriemberhez. 
Ötezer pengő hozománya és teljes 
berendezése van. „Dolgozó nő" jeli
gére.

ELŐKELŐ ŰR [ASSZONY. kinek 
gyönyörű .négyszobás lakása és 
némi hozománya van. férjhezmenne 
nyűg-díjas úriemberhez. „Másodvi
rágzás” jeligére.

ASSZONYNÉLKÜLI háztartás 
vezetésére*  ajánlkozik intelligens 
úrinő. Kitűnőéin főz. a háztartás 
minden ágában gyakorlattal rendel
kezik. Barcsay u. 3. f. 1.

IPAR-MŰVÉSZNŐ régi anyagok
ból készít térítőkét, függönyöket, ba
bákat, párnákat. Vidékre is megy. 
Cím a kiadóban.

FEHÉRNEMŰ JAVÍTÁST olcsón 
vállal háznál vagy otthon: Krausz 
Franciska, VII., Péteriig S. u. 7.
III. 8.

HŰVÖSVÖLGYBEN keresek egy
szobás lakást, _ konyhahasználaltal 
két hónapra. Értesítést telefonon: 
13-63-61. Délután 3 és 6 óra között 
kérek.

FIATAL! mindeneslány azonjial 
felvétetik. Erzsébet krt. IS. f. 1.

VENNÉK — csak priváttól ■— fí- 
nonn kombinált szekrényt. Erzsébet 
krt. 18. f. 2. Demény.

Springer fizet legtöbbet, viselt fér
fi, női ruhaneműért, cipőért. Apród 
ucca 6. Üzlet Szebenyi-tcrnél.

FÉRFTRI'HÁK kisebb termetre 
eladók. Erzsébet krt. 18. f. 1.

A LEGJOBB FŰZÖK Halászi
nál készülnek. Erzsébet krt. 22. II. e.

VRICSALÁD kellemes otthont 
nyújtana idősebb hölgynek vagy 
árnál:. „Nyugodt otthon” jeligére.
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