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Trianon vaskapuját 
hatalmas erővel döngetik az elnyo
mott népmilliók. És ezeknek a mil
lióknak sorából az orkán erejével 
harsog ki a cseheknek juttatott ma
gyar föld lakosságának szava: igaz
ságot követelünk mi is! Húsz évig 
hallgattunk, húsz éven át vártuk tü
relemmel. mikor ébred fel végre a 
világ lelki ismerete, hogy elégtételt 
szolgáltasson a rajtunk elköve
tett szörnyű igazságtalanságért. 
Húsz évig hallgattunk mi is húsz 
hosszú esztendőn át volt kénytelen 
az anyaország lázadozva, de mindig 
az igazi kulturnép fölényes nyu
galmával várni arra, amíg elérke
zik a jóvátétel napja. De most ez a 
nap is eljött!

Erre a határainkon át jött kiál
tásra tegnap este Budapest népének 
félmilliónyi tömege adta meg a 
választ: Amit Ti követeltek, azt kö
veteljük mi is! De nem csak köve
teljük, hanem ennek a követelésnek 
minden eszközzel, semmiféle áldo
zattól vissza nem riadva érvényt is 
fogunk szerezni!

Az egész magyar nemzetet rep
rezentálta a főváros népének impo
záns tüntetése és ebben a hatalmas 
arányú és félelmetes erejű megmoz
dulásban részt kért magának a ma
gyar zsidóság is. Ott állott a ma
gyar zsidóság a Hősök Terén, az Is
meretlen Katona emléke előtt és 
azokra gondolt, akik az ő soraiból 
indultak el huszonnégy évvel ez
előtt a többi magyar millióval 
együtt, hogy teljesítsék kötelessé
güket. Arra gondolt, hogy akkor, 
amikor el kellett indulni a köteles
ségteljesítés útján, melyről oly, so
kak számára nem volt visszatérés, 
senki sem kérdezte menetelüktől: 
zsidók vagytok-e? És tegnap, ami
kor ott állt a magyar százezrek so
rában azokkal egy érzésben, egy 
akaratban. egy készségben egye
sülve. elpusztíthatatlan erővel lán
golt fel benne a hit hogy el fog 
jönni nemsokára az idő. amikor ezt 
tőle megint senki nem fogja kér
dezni. Mert ő nem változott semmi
ben. Hiába volt hántás, hasztalan 
félreértés, az együvétartozás, a kö
zös kötelesség érzésében még az sem 
tántoríthatja meg-, hogy még ma is 
akadnak hangok, melyek kételkedni 
merészkednek abban, hogy a ma 
döntő óráiban szívének minden dob
banása a magyar igazság felkelő 
napját köszönti. Amely az ő igazsá
gának alapja is lészen.

S&ntékezxiink a% isteni szövetségre
Iría: Dr. KRISZHHBEK HDOLF
Z’chaur berisz — az őszi hangulatot .jellemzik a most közeledő nagy ünnepeink. Figyelmeztetnek bennünket arra, hogy mennyire az idők játékszerei vagyunk, menynyire ki vagyunk téve minden sértésnek, minden veszélynek és minden kétségbeejtő helyzetnek. Ha volt valaha a zsidóságra nézve kegyetlen idő, úgy a mostanit ilyennek kell tekintenünk, mert érezzük minden poreikánkban, mennyire ki vagyunk téve a rosszindulatoknak, a helytelen megítéléseknek.Ilyen körülmények között mit tegyünk? Odafordulunk, ahonnan a vész idején mindenkor segítséget kaptunk: a jóságos Istenhez, az Egyetlenhez, Izrael védőjéhez. És eszünkbe jut, hogy a Mindenható valamikor ősidőkben szövetséget kötött ősapáinkkal, Abra- háinmal, Izsákkal és Jákobbal és ígéretet tett, hogy ivadékait, sohasem fogja elhagyni, támogatni és gyámolítani fogja őket, hogy az ő dicsőségét hirdessék mindörökké.Igaz, hogy a jó Isten ezen szövetség megtartása ellenében feltételeket kötött ki és ezek a feltételek azt foglalják magukban, hogy mindig jó úton haladjunk, tartsuk meg az erkölcs, az emberiesség szabályait, — támogassuk egymást és az egész emberiséget nyomorúságában és tanácstalanságában és akkor mindazok, akik ellenünk támadnak, meg fogják érteni, hogy igazságtalanok velünk szemben és meg fog valósulni az Üi' szövetsége Izraellel.Z’chaur berisz — ez a félelmetes ünnep bejáró estje. Ezen a napon emlékezünk meg a szentséges szövetségről, melyet az Üristen ősapáinkkal kötött, hogy utódaikat meg fogja védelmezni.De ez alkalommal nemcsak erre a szövetségre kell figyelemmel 

a Budai lír. Hitközség elnöke lennünk, hanem hogy méltók legyünk a védelemre, emlékeznünk kell arra a szövetségre, melyet közvetlen őseink ezzel a Hazával kötöttek, amely módot adott nekünk arra, hogy embereknek érezzük magunkat, hogy a szabadságot élvezzük, hogy minden embert emberi jogok illetnek,— amely módot adott nekünk arra, hogy kedvünk szerint művelődhessünk és a Hazának ott tegyünk szolgálatot .ahol módunkban áll és a Haza javát előbbre vigyük minden tehetségünkkel.Itt van az ideje, hogy emlékezzünk erre a szövetségre a magyar nemzettel és ez minket arra kötelez, hogy mindig ott legyünk a kötelességteljesítés terén és ott segítsük elő a Haza javát, ahol erre szükség van és ahol nekünk mód adatik. Nem ok nélkül hivatkozom erre a hazai szövetségre, mert sorsfordulót élünk, amikor Hazánknak minden fia köteles tőle telhetőleg mindent elkövetni, hogy a Haza nagysága helyreál- líttassék és az igazságtalanságok jóvátétessenek. Ügy lehet rövid idő alatt felteszik nekünk a kérdést, mint minden magyar embernek, hogy vájjon a Haza érdekét kívánjuk-e istápolni és amellett szót emelni ,vagy pedig közömbösen elhaladni e kérdés mellett? Mert innen és túl most lesz alkalom arra, hogy hathatósan érvényesítsük a bennünket megillető jogunkat .illetve kötelességünket, hogy elősegítsük az igazságtalanságok helyreállítását.Z’chaur berisz — emlékezzetek Testvéreim a magyar Hazával kötött szövetségünkre és akkor minden igazságtalanság el fog múlni és örülni fogunk az örvendezők- kel ,hogy a Haza nagysága ismét helyreállt.



9 ZSIDÓ fi L E TÁbrahám megpróbáltatása
Irta: Dr. KECSKEMÉTI ÁRMIN makói főrabbi

Tízszer tette Isten próbára Ábra
hámot — mondják Bölcseink. Az en
gedelmességét először avval a pa
ranccsal próbálta ki. hogy hagyja 
el hazáját s menjen abba az ország
ba, melyet mutatni fog neki. A szí
vünkhöz nőtt honi környezetből ki
szakadni; keserű megpróbáltatás. 
Jellemző a zsidó lelkiségre, a Haza 
elcserélését nagy erkölcsi fájdalom 
nak érzi. Ábrahám nem jószántából 
vette kezébe a vándorbotot, hanem 
Isten parancsára. „Menj el orszá
godból” — hangzott a felszólítás. Es 
az utolsó próba is az volt: lech l’clio, 
hogy messzire kellett, még pedig a 
Mórijja földjére, feláldozni a fiát.

Megrendítő valósággá lett a bib
liai emlék, az első megkísértés sza
va. hogy „menj el az országodból", 
de nem az áldás és boldogság föld
jére. Mennek, nekivágnak a bi
zonytalan. gyűlölettől izzó világ
nak ezrek és tízezrek, földönfutóvá 
tett zsidók. „Menj el országodból”
— melynek haladásáért, felvirágzá
sáért annyit buzgólkodott a zsidó 
hazaszeretet, ész. munka és jóté
konyság. „Menj el az országodból”
— melynek minden rögét hűséges 
zsidó polgárok verejtéke, könnye, 
vére áztatta, kik céljaikban, törekvé
seikben. kultúrában, gondolkozásuk
ban. egész lelkűkben összeforrtak a

Boldog gyermekek
Lánc, lánc, eszterlánc. Mii ját

szunk gyerekek? Szembekötősdit, 
vagy talán kint a farkas, bent a bá
rányt, bent a farkas, kint a bárányt. 
De ki legyen a farkas és kik legye
nek a bárányok. Hunyjuk be a sze
meinket, hogy ne lássanak meg Min
ket. Hol a kendő: Gyorsan kendőz
zünk el mindent, ami elkendőzhető. 
A halotthalvány színt fessük piros
ra, a zárt pupillákat tágítsuk ki at
ropinnal. burkolózzunk sűrű ködbe. 
Köd előttünk, köd utánunk.

Gyenge hang szól kívülről: Nem 
unjátok ezt az unalmas játékot, min
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nemzettek mely befogadja őket. 
Száműzik, leírhatatlan, nyomorba 
kétségbeesésbe taszítják annak a 
népnek gyermekeit, mely a Bibliát 
adta az emberiségnek, a prófétákat, 
a szellem és erkölcs héroszait. Go
nosz előítéletek, hazugságok, a gyű
lölet és kegyetlenség mártírjai — 
megy, menekül az örök zsidó ,.to 
vább. tovább.” Gyász, siralom éve. 
szomorú ünnep. De hát- igaz, ma
radt a bibliai megkísérlésből ez a 
szó is: ..Itt vagyok” — a hűség és 
áldozatosság szava. A zsidó szív, a 
zsidó testvériség nem tagadja meg 
magát. Európában is, Amerikában 
a nagylelkűség, az emberiesség sok 
gyönyörű bizonysága, ahogy meg
szervezik s támogatják a menekül
tek ügyét. Gondoskodnak új hazá
ról, ahol nyugtot s kenyeret talál
hatnak. Az emberiség leikéből sem 
halt ki egészen az igazságosság és 
könyörület. Államok jelentkeznek 
ott a tengeren túl. melyek betelepí
tik a zsidókat és egyéb menekül
teket-. hogy fellendüljön általuk a 
gazdasági élet. Tényeket hiába 
akarnak letagadni. A zsidóság gaz 
dasági tevékenysége történeti szük
ségesség volt s hatalmasan vitte 
előbbre népek és országok fejlődé
sét. Ezt nem volna szabad elfelej
teni itt Európában sem.

dig csak magatok közt forogtok kör- 
be-körbe, miért nem hívtok fiata- 
Iabb játszótársakat?

Jóságos Teremtöm, ki ismered a 
szivek sugallatát az ünnep előesté
jén nagy fájdalmunkban Hozzád fo
hászkodunk. Gyógyítsd meg e gyer
mekeket szörnyű betegségükből, 
nézd el kisebb tévedéseiket, nem 
rosszak őt:, szeretettel telített nemes 
szivük bizonyára ép ágy lelkesedik 
minden jóért s szépért, mint a má
soké és csak az elkényeztetett gyer
mekszoba mclegágyi neveltetése az 
oka betegségünknek. Gyógyítsd 
meg érzékeiket, hogy meghallják a 
szörnyű zivatar közeledtét, hogy 

meglássák, mily széles sávokat ha
sított ki sorainkból a gyors egymás
utánban csapkodó villám s mily tö
megesen menekülnek a süllyedő 
hajóról a patkányok, hogy felismer
jék a veszélyt és szeretettel közeled
jenek mindazokhoz, gyengékhez és 
erősekhez, szegényekhez s gazdagok
hoz, kik felelősségteljes munkájuk
ban segíteni akarnak és tudnál:. 
Nyissanak ki minden ajtót, ablakot, 
hogy zártkörű szavalatok helyett a 
komoly, megfontolt és az egész zsi
dóság javára szolgáló kenyeret és 
áldásthozó tettek következzenek.

Fried Ignác.
tOOOOOÖOOOOOCOÍXXXXXXXXXXXX-

A hajőlakők útja 
az őshazába

Az idén nem gyultak fel a szeli- 
chosz napjain Boldogasszony zsidó 
templomában a hajnali istentiszte
letre a gyertyák. És újévre, engesz
telő napra zárva maradnak a száz- 
egy éves szép nagy templom kapui. 
Nincs kinek nyíljanak: tórái elte
metve a temetőben, hívei szétszórva 
a világba.

A környékbeli községekből oda
tartozó és Mosonvármegye elszakí
tott területén lakó zsidók 23 tagú 
csoportja napokon át a pesti 
izr. hitközség vendége, Palesztina 
felé való útjukban. Még követi őket 
24 személy és végre kiürül a hír
hedt Rajkánál veszteglő menedék
hajó, kényszerű nyaralási helyük. 
.Mehetnek a bizonytalan jövőbe a 
rajtuk levővel, melyinéi többet há
zaik. földjeik, üzleteikből nem vi
hettek magukkal. Kettős bűnük 
volt: zsidók és magyarok.

Meglátogattam őket és a fiatalság 
között ott voltak azok unokái, déd
unokái, kikkel egész kiesi fiú ko
romban abban a szép templomban 
ünnepeltük a nagy, félelmetes na
pokat. Régi barátság, az emlékek 
tömege éledt fel, de inkább adjunk 
teret az ő reménységeiknek, mun
kakedvüknek. Az éjnek idején há
zaikból, jólétükből való kiűzetésük 
felett felzaklatott idegek megnyu
godtak, az emberi jóság és velük 
éreztetett felebaráti szeretet meg- 
i'.yilványulásaiban. A magyar ható
ságok emberséges, megértő bánás
módját nem győzik dicsérni és ál
tala ismét embersorban érzik ma
gukat. Kísérje áldás szentföldi jö
vendőjüket!

Az első templom, melybe kéznél- 
fogva vezettek, mikor évente a kö
zeli környékből az ünnepekre beköl
töztünk, melyben oly sok év előtt 
megbámultam a fehérbe burkolt 
imadkozókat, a hatalmas oszlopokat, 
öles gyertyákat. — az idén sötét 
marad. Vagy ha kivilágítják, más 
célra történik.

A boldogasszony! százegyéves 
zsidó templomból tornatermet csi
náltak ...

Gálosi Soma



ZSIDÓ ÉLET

A magyar zsidóság feladataSorsdöntő napokat élünk; az ünnepek előestéjén a magyar zsidóságnak még több oka van a maga baszállásra, elmélyedésre, mint más, gondtalanabb időkben. Egész Európa történelmi problémák lázában vajúdik. A döntés talán évtizedekre, talán évszázadokra meg fogja határozni a kontinens arcú latát. S a feszült várakozásban, melyben a sors alakulását lessük, nekünk magyar zsidóknak a mi sorsunk fordulása külön gondot is okoz.Alit tegyünk? Alit várjunk? Talán sokaknak nehéz eligazodniok az elénk táruló kérdések és eshetőségek zűrzavarában, lle bármilyen sokrétű is az a helyzet, melyben élünk s amely elé megyünk, könnyű eligazodnunk vágyainkkal, reményeinkkel, ha tántoritha- tatlanul abba az irányba tekintünk, amely nekünk, sors és rendeltetés szerint egyedül adatott: a magyar zsidóság soha, semilyen körülmények között nem tagadhatja meg sorsközösségét azzal a nemzettel, melynek életében jó és rossz időkben egyaránt része volt, semilyen félelem, semilyen keserűség belülről nem változtathat meg bennünket ,ha külső sorsunk változnék is. A mai idők zűrzavara bán egyet nem szabad felejtenünk: a mi sorsunk elválaszthatatlan ennek a földnek sorsától, nemcsak mert a nagyvilág ma nem ad otthont a bujdosóknak, hanem azért is, mert lélekben ak kor sem tudnánk elszakadni tőle, ha testben el kellene távolodnunk.Alá különösen fontos, hogy sem hangulatok, sem félelmek meg ne tévesszenek bennünket a sajat megmásíthatatlan belső törvényünk és igazságunk felöl. Aléi- legen a magyarság sorsa is. Merre nézzünk reménykedéssel, ha nem a magyarság igazolása, győzelme és gyarapodása leié? Ha ebből a történelmi fordulóból a magyal ság erőben és óit Az: tben, jogos követeléseinek b-.ü.djesedésében kerül ki, ez megváltást hozhat a magyar zsidóságra is: hiszen az új építő feladatok új munkát adnak minden dolgozni vágyó kéznek és értelmét veszti az egyes rétegek kiszorítása és megnyomó: ítasa útján való társadalmi megoldás terve; minél nagyobb, minél meg- 

elégedettebb ez az ország, annál függetlenebb kifelé és annál ki egyensúlyozottabb belül. Ne feledjük, hogy a csalódások, kiábrándulások és keserűségek, amik egy nemzetet belülről emésztenek, a tulajdonképpeni forrásai minden kirekesztő és „belső ellenségeket” szimatoló politikának.A mi ütünk ezért világos: a történelmi órák küszöbén csak igaz érzésünkre, spontán belső igazságunkra hallgathatunk. Csak onnét remélhetjük sorsunk javulását, ahol eddigi munkánk és célkitűzéseink haladtak: a magyarság
Üzenet Páriába

Zríts: Berényi Sándor tír.Egy Párizsban élő hazánkfia, Steril Lipót talmudtudós „Traditio” címen cikket írt a „Zsidó Élet” szeptember hó 10-iki számában. A cikkíró arról értekezett, hogy a bibliát nem lehet kritika tárgyává tenni, mert azt maga a jó Isten diktálta Alózes tanítónknak és nem igaz, hogy csak az ötödik könyv a nagy Mester müve.Erről a kérdésről már sok szócsata folyt le és az írásművek egész légiója jelent meg, de máig is eldöntetlen. Igen helyesen adta a szerző cikkének címéül: ..Tradíció’^ amivel nyilván azt akarta mondani, hogy reális történelmi bizonyossággal semmit sem lehet tudni, — de ügy gondolja — mint hagyományt szentnek kell tartani.Laikus vagyok. Nem illik és nem is akarok vallási kérdésekbe beleavatkozni, de gondolkodó ember is 
Értesítés.

A BUDAI IZRAELITA HITKÖZSÉG
Szertartási Szakosztálya értesíti Hittestvéreit, hogy a három állandó templomon 

kívül (II., Öntöház-utca 5—7. XI, Bocskay-üt 79. és III, Zsigmond-ulca 49.) a Nem
zeti Park vendéglőben (I., Vadorzó-u. 1,1 Chevra Kadisa íidülöházában (1,, Zugliget- 
út 19.) Budai Vigadó Éttermében (II., Corvin-tér), Budai Izr. Nöegylet székházában 
(II., Keleti Károly-u. 22.). a Pasaréti imaházegyesület imaházában (II., Lotz Károly-u. 24.) 
a Rózsadombon, (II. Tapolcsányi-u, 6.) állít fel pótimaházakat,

A svábhegyi hívők részére a Szegő-féle villában tartatnak istentiszteletek a

Az Öntöház-utcai főtemplom, a Zsigmond-utcai templom, a Budai Vi
gadóban. a Budai Nöegylet épületében, Pasaréti imoház termében, Nemzeti 
Parkban berendezett pótimaházak jegyeit II., Fő-u. 12. I- 8. a hitközség irodája, a 
Szent Imre városi templom jegyeit XI., Váli-út ó. a körzet irodája, a II., Tapol
csányi-u. 6. pótimaház jegyeit Berger Gyula füszerüzlete II . Eimbó-út 45.. a 
svábhegyi pótimaház jegyeit Neumann vendéglős (Szegő-villa) bocsátja a hiva
talos órák alatt áruba. „

A BUDAI IZR. HITKÖZSÉG 
SZERTARTÁSI SZAKOSZTÁLYA

kívül (II.,

fölemelkedésétől, belső egyensúlyának helyreállásától. Számunkra sohasem volt kétséges, — bármennyire igyekeztek is kétségbevonni ellenségeink — hogy ez a föld hazánk, s hogy ezért a földért minden áldozatot meg keli hoznunk; ma pedig kétszeresen meg kell szívlelnünk egész történetünknek ezt a tanítását, kétség és kishitűség nélkül, mert minél mélyebben tekintünk bele a forrongó idők kohójába, annál tisztábban világosodik meg előttünk a valóság: Alagyarország sorsa a mi sorsunk, Alagyarország lehanyatlása vezetett a mi szerencsétlenségünkhöz, Alagyarország fölemelkedése a mi reménységünk is.

vagyok és intelligens zsidónak is képzelem magamat, így hát jussom van ezen a két címen hozzászólni a párisi cikkhöz, annál is inkább mert csekélységem volt az az istentelen pogány, aki e lapok hasábjain nem is oly rég néhány cikket írt a „hagyományokról”, melyek szerintem túlnyomó részben észsze- rütlenek. idejüket múlták, fölöslegesek és sokszor egyenesen károsak a zsidóságra nézve. Lényegtelen és elavult külsőségekkel egyrészt elkülönülést idéznek elő, másrészt sokaknál! elidegenülést, mert nem hajlandók belátni, hogy nekik nem szabad gondolkodni, hanem hinni kell vakon minden ellentmondás nélkül. Credo quia absurdum.A szabadgondolkodók azt hiszik, hogy a zsidó vallás lényege az Egyistenhit és a tízparancsolat. Nagy tisztelettel vannak ugyan
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Mózes személye, sőt az első betűtől 
az utolsóig neki imputált öt könyv 
iránt is, azonban nem hajlandók 
egy évezredek előtt volt naiv kor
szak minden meséjét, legendáját 
szent valóságul elfogadni, sőt — 
ehasz vösálom — annyira mennek 
a téveszmék terén, hogy Mózes ötö
dik könyvét sok orthodox zsidó pap
pal egyetértve nem is tartják Mózes 
idejében keletkezettnek, ami termé
szetesen nem jelenti még azt, hogy 
ez az ötödik könyv nem tartalmaz
hat sok bölcs és hasznos tanítást.

A szerzőnek nem tetszik a szabad 
eszme, a józan ész kritikája, neki 
csak a vak hit kell. Megnyugtatha
tom. a kelleténél többen is vannak 
az ő pártján. Bizonyára boldogítja 
őket fanatikus meggyőződésük és 
nem tehetünk mást: szelid harcot 
folytatunk a vakhit ellen, mely a 
biblia allegorikus és mithikus ré
szeit is szószerint veszi és a nagy 
átokkal sújtja mindazokat, akik ké
telkedni mernek abban, hogy’ a bib
liát a jó Isten diktálta Mózesnek 
ludtollba, holott a legújabb kor ta
lálmánya szerint csak a négy első 
könyv szállott szóbeli hagyomány
ként Mózesról az utódokra; az ötö
dik könyv pedig sokkal később ke
letkezett.

A cikkíró a maga felfogásának 
igazolásául mást, mint a saját meg
győződését nem képes felhozni, er
go nekünk sem kell az ellenkezőre 
érveket fölsorakoztatnunk és csak 
mellékesen hivatkozunk azokra a 
nagy zsidó tudósokra és bibliama
gyarázókra, akik más véleményen 
vannak és ezt tudományosan, tör
téneti alapon alá is tudják támasz
tani.

Itt egyszerűen szemben áll egy
mással két nézet: az egyik a vakon 
hívőké, a másik a gondolkodó igazi 
tudósoké. Tessék választani! De 
felvetődik a kérdés, miért éppen er
ről a témáról írt a szerző a fény 
városában. Vannak sokkal aktuáli
sabb és égetőbb problémák, mint ez 
a szerencsétlenül megválasztott 
cikktéma. Ha a szerző párisi zsidó 
eseményekről írt volna — mint azt 
a legutóbb tette — örömmel olvas
tuk volna cikkét. így azonban azt 
kell mondanunk, hála Istennek, van
nak még boldog emberek.

STE1NER ÁRM1NNÉ o’ire
imakönyvkereskedése

Budapest VI. Király-u, 8. Tel.: 123-866
Smakönywek, finom minőségit gyapjú- és 
selyem-taleszok, kegyszerek. Menyasszonyi ima
könyvek nagy választékban, legfinomabb bőr
kötésben. Zsidó tudományos könyvek, Veszek 
használtzsidótárgyuéshéber könyveket magas áron 

Kérjen árjegyzéket!

Dr. Donáth József 
temetése

A nagyhírű egykori polgármester. 
Kada Elek halála óta nem volt 
Kecskeméten olyan arányú temetés, 
mint f. hó 15-én, amikor dr. Donáth 
Józsefet, a kecskeméti izr. hitköz
ség elnökét temették. A ravatalt a 
város kellős közepén álló zsidó tem
plom előcsarnokában állították fel, 
ahová 24 órán át valósággal zarán
dokolt a város minden rendű és 
rangú közönsége s ahol a Hitközség 
és Szentegylet tagjai állottak dísz
őrséget. A gyászpompába vont szé
les előcsarnokból dr. Borsodi József 
főrabbi dr. Holczer Zsiemond al- 
elnök és dr. Szigeti Mihály ehevra 
elnök vezetésével az elöljáróság és 
a Szentegylet tagjainak kíséretében 
hozták le a holttestet a templom elé. 
ahol már ott volt Szálltó Jenő, az 
Orsz. Iroda alelnöke, dr. Dési Cléza, 
a pesti hitközség alelnöke. Kecske
mét th. város hatósága az Ügy
védi Kamara, a Leszámítoló Bank, 
számos egyesület, testület, a nagy
kőrösi. ceglédi, kiskunfélegyházai. 
csongrádi, szentesi és más hitköz
ségek népes küldöttsége, valamint 
végeláthatatlan gyászoló közönség. 
Dr. Borsodi József főrabbi, Szántó 
Jenő, dr. Dési Géza a felekezet dr.

A kecskeméti izr. hitközség- elöljá
rósága, képviselőtestülete, tisztviselői 
és a hitközség minden tagja, vala
mint az Izr. Szent Egylet a többi ke
belbeli egyletekkel együtt megren
dülve és a fájdalomtól lesújtva je
lenti, hogy a hitközség szeretett el
nöke. a kecskeméti zsidóság egyik 
minden áldozatra kész, hivatott ve
zére,

Dr. Donáth József
ügyvéd. Kecskemét th. város tör
vényhatósági bizottsági tagja. Kecs
kemét th. város tb. t. főügyésze, a 
kecskeméti Ügyvédi Kamara választ
mányi tagja, a Kecskeméti Leszámí
toló és Pénzváltó Ránk rt. alelnöke 
és ügyésze, számos jótékony egyesü
let vezetőségi tagja. f. Jjó 12-én rö
vid betegség után, fiatalos tetterejé
nek és alkotóvágyának teljében 
örökre itthagyott bennünket.

Melegen érző szíve megszűnt <!<» 
bőgni, világító, lobogé) szelleme első 
tétült. mindenkor csak támogató, se 
gitő keze lehanyatlott.

Bölcsességét, tapasztalatait sokol
dalú széles tudását fájdalmasan fog
juk nélkülözni.

Az Ö szelleme uralkodjék a hitköz
ség fölött s az Ö önzetlen példája 
ösztönözzön mindnyájunkat a közélet, 
a jótékonyság és irgal om mu Ilkájá
ban.

Kihűlt tetemeit az izr. templom 
előcsarnokában ravataloztuk föl és 
onnan kísé.rtiik f. hó 15-én. csütörtö
kön délután 3 órakor utolsó áljára az 
izr. temetőben részére felajánlott 
díszsírhelyre.

Adjon a Gondviselés Neki olyan 
csendes síri nyugalmat, amilyent ne
mes egyéniségével megérdemel.

Kecskeméten, 1938 szeptember 13. 

Bévész László ügyvéd, az Ügyvédi 
Kamara, dr. Nóta István ügyvéd, a 
Leszámítoló Bank, Benedek György 
a kereskedői kaszinó nevében vet
tek búcsút az elhunyttól. A beszé
dek elhangzása után az óriási kö
ziínség rendőrségi díszszakasz ve
zetésével megindult a temető felé, 
hogy a ehevra által felajánlott dísz
sírhelyre temesse a kecskeméti zsi
dóság felejthetetlen halottját. A 
nyitott sír előtt dr. Kenéz Zoltán 
örökös tb. elnök, az iskolatársak ré
széről mondott utolsó Isteuhozzádot. 
A temetésen a vegyes nagykar 
Leichner Hermáim főkántor és Szé
kely Jenő karnagy vezetésével mű
ködött közre. A kecskeméti zsidó
ság gyászának külső megörökítésére 
több terv van folyamatban.

— Felkérjük a mélyen tisztelt elő
fizetőinket, hogy lejárt előfizetései
ket megújítani szíveskedjenek.

— A 15. I. N. E. imaiiáza. A Bu
dai Izr. Nőegylet ezidén is megren
dezi székházában (11., Keleti Károly 
utca 22.) a főünnepi istentisztelete- 
k t. Kellemes helységben előkelő 
nívójú istentiszteleteket tartanak, 
hitszónoklattal. Érdeklődni lehet a 
helyszínen vagy telefonon 154—779 
szám alatt.

— Rév. Emii Ehrenthalt, lapunk 
londoni tudósítóját nagy megtisztel
tetés érte. Manchester egyik legelő
kelőbb hitközsége, a Higher Broug- 
thon Ilebrew Congregation a főün
nepekre vendégszónoklatra hívta 
meg.

— Közép és kér. isk. tantárgyak 
korrepetálására, idegen nyelvek ta
nítására kitűnően képzett tanerő
ket, bármilyen irodai és fizikai 
munkára elsőrangú munkaerőket, 
tanoncokat készséggel ajánl a 
MIEFHOE (Magyar Izraelita Egye
temi és Főiskolai Hallgatók Orszá
gos Egyesülete) IV., Királyi Pál- 
utca 9. félemelet. Telefon: 183—379.

Síremlékek
a legolcsóbb árban

BUDÁK
II.. Fő-u. 79. Tel.: 15-15-81. 
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út. 
A trolleybusz indulási állomá
sától 2 percnyire.
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ZSIDÓ ÉLETNo és még eggyel! Foglalkoznunk kell és lehet azután azzal a kérdéssel is, micsoda erkölcsi motívumok érvényesülnek a befogadó felekezeteknél, amikor a hiteha- gyókat befogadják, sőt amikor a liiteliagyásra, illetőleg átpárto- lásra, őket nem egyszer inspirálják; Mert ha sikeresen akarunk ez ellen védekezni, meg kell ezeket a törekvéseket és motívumaikat is ismerni. Önapológiánk legbiztosabban a támadó ellenfél taktikájának és fegyvereinek ismeretén épülhet fel. A zsidóság sohasem törekedett arra, hogy más felekezet híveit elhódítsa. Sőt! Amilyen megbecsülést és tiszteletet érzett mindenkor mindenki iránt, aki vallásához — bármelyik felekezet- hez tartozott is — híven ragaszkodott, épp olyan tartózkodást, ha nem is éppen bizalmatlanságot, de óvatosságot és kutató meggondolt- ságot tanúsított azokkal az egyébként is ritka esetekkel szemben, amikor valaki a zsidó hitre áttért. Mi nehezen adjuk meg bizalmunkat annak, aki hitét elhagyta. Legalább is gyanús számunkra az olyan „megtérés”, amely — ha véletlenül is — koineidál bizonyos társadalmi, gazdasági, sőt politikai momentumok nyomasztó hatásával. Nem tudjuk honorálni, de még csak megérteni sem az olyan álláspontot, amely röviden így foglalható össze: „úgy sem tartottam már semmit sem a zsidó vallásból, szüleim is meghaltak, semmi sem köt már hozzá, miért ne könnyítsék sorsomon és pláne gyermekeim sorsán?” Nem tudjuk bámulattal honorálni ezt a „könnyedséget” vagy ..fölényességet”, amellyel a ..megtérést” indokolni szokták, de nem értjük a befogadó felekezetek nagy bizalmát sem ezekkel a meg- térőkkel szemben, akik lehetnek igen praktikusak, lehetnek igen kezesek és lehetnek igen „modernek”. de — semmiképen sem nagy bizalomra érdemesek. Hitből más hitbe menekülni — aligha lehet, csak elhagyni lehet a hitet, de felcserélni másikkal — már nem a hit dolga.Ezzel vagy ezekkel vagy efélék- kel foglalkozzanak felekezeti publicistáink. de a távozókat nem kell észrevenni. SPECTATOR
Paplanokat
utca 19. s: 
p'' latfát uiiá

A budai hitközségben
a

A Budai Izr. Hitközség vezetősége 
a zsidótörvény életbeléptetése óta 
állandóan foglalkozott az egyes 
előfordult súlyos esetek enyhítésé
vel. Most azonban az idők súlyossá
gára és a helyzet komolyságára való 
tekintettel intézményesen akar segí
teni a zsidó törvény által állásukat 
és kenyerüket vesztett hittestvére
ken. Ebben az ügyben Velő Sándor 
elöljáró memorandumot dolgozott 
ki. melyben részletesen fejtette ki 
véleményét a kérdés rendezéséről.

Felkerestük Vető Sándor elöljárót 
és arra kértük, ismertesse memo
randumának főbb pontjait a nyilvá
nosság előtt. Az elöljáró úr a követ
kezőket mondotta munkatársunknak:

— Május 23-ika óta foglalkoztunk, 
a zsidótörvény által előidézett hely
zettel. Megvitattuk a téridőkét. Kér
dőíveket bocsátottunk ki a budai 
iparosokhoz, hajlandók-e tanoneokat 
fevenni, ugyancsak kérdőívek segít
ségével felhívtuk hittestvéreink fi
gyelmét, jelentkezzenek, akik el 
akarnak helyezkedni. Pályaválasz
tási tanácsadót állítottunk fel, mely 
egyénileg foglalkozott, a jelentkezők
kel. Mielőtt az illető elhelyezkedésé
ről tárgyaltunk volna, mindenkit 
pszichotechnikai vizsgálatnak vetet
tünk alá. Nyelvtanfolyamokat ren
deztünk.

— Memorandumomban kifejtettem 
— folytatta Vető elöljáró. — hogy 
a mi mozgalmunkhoz hasonlóan 
több hitközség, így elsősorban a 
pesti hitközség is megkezdte munká
ját. Több vidéki hitközség fordult 
hozzánk azzal a kérdéssel, hogyan 
indítottuk meg mozgalmunkat. Lát
hatjuk tehát, hogy a hitközségek át- 
érezték a kérdés fontosságát és arra 
törekedtek, hogy segítsenek bajba
jutott testvéreiken. Amellett, hogy 
minden hitközség foglalkozzék ter
mészetesen a maga hatáskörében a 
rászorultak segélyezésével, inén fon
tosnak tartanám egy közös központi 
szerv felállítását, amely hivatva 
volna a külföldön elhelyezkedni kí
vánók érdekében érintkezésbe lépni 
azokkal a nemzetközi szervekkel, 
amelyek ilyen tevékenységet fejte
nek ki. Célszerű volna tehát buda
pesti székhellyel egy központot fel
állítani. melynek hatásköre az egész 
országra kiterjedne. Ez azonban 
csak úgy volna megoldható, ha ez 
a központi szerv teljesen független 
volna az egyes hitközségektől és ön- 

ssidó törvény tatán 
álló hatáskörrel bírna. Minden hit
község delegálna oda tagokat, kik 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag tel
jesen függetlenek volnának és ma
guknál a hitközségeknél semmiféle 
tisztséget nem viselnének. Elnöke 
oly kiváló férfiú lenne, ki a kor
mányhatósággal való tárgyalások
nál is bizonyos súllyal bírna. A hit
községek természetesen megtartanák 
a felügyeleti jogot és ellenőriznék 
az országos szerv működését.

— Tudtommal létezik egy nemzet
közi szerv, az ú. n. O. R. T., mely
nek vezetője, Graetz úr a közelmúlt
ban tartott előadást itt Pesten — 
mely felkutatja egyes országokban 
a munkaalkalmakat és azokat nyil
vánosságra hozza. Minthogy ily 
nagy közös mozgalomba mi magya
rok csak úgy kapcsolódhatunk be, 
ha a magyar közösség nevében egy 
hivatott központ működik, ezért is 
tartom fontosnak ilyen közös szerv 
felállítását, mely a külföldi közös 
szervekkel felvenné a kapcsolatot.

— Elgondolásom az lenne, hogy 
elsősorban minden hittestvérünket 
felszólítanánk, hogy erre a célra 
adakozzék. Nem kívánunk nagy ál
dozatokat, mindenki tehetsége sze
rint kötelezné magát, hogy bizonyos 
összeget egyszerre vagy havonta 
adna, melyből mindegyik hitközség 
külön alapot teremtene. Ennek a 
segítő alapnak nálunk pl. a Budai 
Hitközség Segítő Bizottsága volna 
a címe. Tagjai ti következők lenné
nek: 1. A Hitközség elöljárósága. 2. 
A képviselőtestületből delegált ta
gok pártkülömbség nélkül. 3. A kép
viselőtestületen kívül álló független 
és áldozatkész tagokból. 4. Budai in-’ 
tézmények vezetőségéből: Chevra 
Kadisa. Nőegylet. Menliázegyesület 
elnökei és elnökhelyettesei. Ebből a 
segítő alapból fedezné a hittestvé
rek kiképzésével és elhelyezésévid 
járó költségeket. Azonkívül arányo
san járulna hozzá a közös központi 
szerv fenntartásához és szükségle
teihez. E központi szerv felállítása 
a hitközségek között közösen volna 
megtárgyalandó, — fejezte be sza
vait Vető Sándor.

Mi a magunk részéről csak annyit 
tehetünk hozzá ehhez a koncepció
zus, nagy elmélyülést és hozzáértést 
tanúsító memorandumhoz, hogy bár 
minél előbb megvalósulna Vető 
Sándor elképzelése. Kívánjuk ezt 
az egyetemes magyar zsidóság ér
dekében.
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Félelmetes napok
Irta : Prof. De. HEIXER BEBIVAt

Jómin nauróim, félelmetes napok! 
Csakugyan félelmetesek ezúttal 
nemcsak nekünk zsidóknak, de félel
metesek Európának, az emberiség
nek. Évszázadok óta alig volt Rés 
hassónó, amelyen akkora hévvel, 
annyi időszerűséggel imádkoztunk 
volna az emberiség nyugalmáért, az 
erőszak, memselesz zodaun uralmá
nak eltörléséért, mint ez idén. Igaz, 
nincs még közösség, mely ezt az erő
szakot oly fájósán sinylené, mint a 
zsidóság. De azért a mi ünnepi 
imánk az egész emberiségért szál! 
föl.

Egyetemes célzatunk ezek az év
nyitó ünnepek már két évezred óta. 
Egyetemesség jellemzi, tünteti ki a 
Ros-hassónót és a Jomkippurt. A 
többi három főünnep, a zsidó múlt 
egy-egy hatalmas emlékét ünnepli: 
pészach a fölszabadulást, sovuausz 
a kinyilatkoztatást, szukkausz a 
pusztai vándorláskor tapasztalt 
gondviselést. Ellenben Rós hassónó 
és Jómkippur semmikép sem kap
csolódik Izraelnek történetéhez. 
Mythosalkotó merészséggel és mégis 
igaz vallásossággal azt tanítja a 
misna (Rós hassónó I. 2.'). hogy Rés 
hassónókor az egész emberiség el
vonul Isten ítélőszéke előtt s ő szem
lét tart miként imperator a légió fö
lött. Igaz, a mi gondolkodásunkhoz 
közelebb áll az amórák vélekedése, 
hogy Isten naponta, sőt óránként, 
pillanatonkint vizsgálja az embert. 
(Rós hassónó 16a). De a vallásos 
gyakorlat bizonyos határozott időt 
kíván kitűzni a lelkek megítélésére, 
hogy ösztönzést adjon a lelkek meg
tisztulására. így zsidó hagyomá
nyunk Tisri elsejét, illetőleg Tisri 
első tíz napját rendelte arra, hogy 
ítéletre készüljünk, hogy magunkba 
szálljunk.

S ezeknek a napoknak főimája 
korántsem csak Izraelért fohászko
dik. hanem az egész emberiségnek 
megtisztulásáért. Általánosan ös- 
mert az Olénu ima, ma minden is
tentiszteletünknek záró imája. Ezt 
Rab. a kiváló babyloni amóra, 
egyenest a róshassónói muszaf-te- 
filla részére szerzetté. Méltó is a ki
emelkedő alkalomhoz. Benne azért 
fohászkodunk: vajha mind akik go
noszát cselekszenek. Isten felé for
dulnának, vajha minden térd előtte 
hajolna meg. minden nyelv Istenre 
esküdnék: tűnjenek el a bálványok 
a föld színéről, a földön alakuljon 
meg az Isten birodalma. Figyeljük 

meg: azért imádkozunk, hogy a bál
ványok tűnjenek el, nem azért, hogy 
a bálványimádók vesszenek: azért, 
hogy akik gonoszát cselekszenek, 
iorduljanak Istenhez, nem azért, 
hogy a gonosztevők személyükben 
elpusztuljanak.

Hasonló egyetemes gondolkodás 
szólal meg nemcsak a muszafnak, 
hanem a három félelmetes nap 
egyéb imarendjének tefillájában is: 
az igazak örüljenek, a becsületesek 
viduljanak, a jámborok ujjongja
nak. — az igazságtalanság némuljon 
el. minden gonoszság, mint a füst 
sem kéri az erőszakos embereknek, 
a gonosztevőknek a vesztét, hanem 
enyésszen el, — vess véget az erő
szak uralmának a földön. Ez az ima 
azt. hogy az erőszak uralma, a go
noszt evés érjen véget — még ■pedig 
nemcsak Izrael ellenében, hanem az 
egész földön. Isten minden teremt
ménye hadd vallja s tisztelje te
remtő Istenét, hadd egyesüljön er
kölcsi közösséggé, hogy a földön Is
ten akaratát teljesítse s megvaló
sítsa.

Ezek a fohászok, ezek az óhajtá
sok, ezek a várakozások messiani- 
kusak. azaz abból a hitből fakad
nak, hogy minden zökkenés, minden 
rázkódás, minden hanyatlás, minden 
visszazuhanna ellenére is az embe
riség mégis haladni fog az igazság 
uralma felé. Joggal nevezi Leó 
fíaeek, az annyira megpróbált né
met zsidóságnak nemes vezetője, a 
Rós hassónót és a Jomkippurt 
messzianikus ünnepeknek. Messiani- 
kusnak tekinthette már Eliezer ben 
Hyrkanos, a fauna, aki úgy látja, 
hogy az első megváltás Niszanban 
történt, a jövendő megváltás maid 
Tisriben történik. (Rós hassónó 
11a).

De vájjon mit jelent ez a messia- 
nikus hit az igazság végső diadalá
ban? Azt-e, hogy a tunva bizalom 
pamlagán hanyatt dőlve, ölbe tett 
kézzel várjuk meg, hogy a sarkaiból 
kiforduló világ önmagától helyre 
zökkenjen? Lehetetlen. Ezeknek a 
messianikus ünnepeknek az a ren
deltetésük, hogy a zsidóságot a mes

NEUWIRTH TESTVÉREK 
őrás £s ékszerészek

Budapest VI., Kérály-u.2S Tel.: 1-201-46 
Brilliáns, arány és ezüst beváltás.
Saját műhely. Szombat és ünnepnap zárva.

sianikus boldogságra előkészítsék, 
neveljék, méltóvá tegyék. Egy jobb 
korba vetett hit egyúttal kötelessé
get is ró reánk, azt a kötelességet, 
hogy ezt a jobb kort megérdemeljük, 
siettessük, elősegítsük. Meg kell még 
érdemelnünk.

Korántsem fogadjuk el a gyűlöl
ködésnek azt a tanítását, hogy mi 
zsidók alábbvalók lennénk nemzsidó 
honfitársainknál. Különbek va
gyunk üldözőinknél, az embertelen
ség hirdetőinél, gyakorlóinál. De be 
kell látnunk, hogy a magunk élete 
és a magyar zsidó közélet is meg
tisztításra. megnemesitésre szorul. 
A közéletben, és fájdalom, a zsidó 
közéletben is még egyre dúl elfo
gultság, részlehajlás, erőszak. Az 
erőszakkal helyezzük szembe az 
igazság erejét. Megismétlem, amit e 
helyütt Szent István hagyományá
ról. örökségéről szólva Boér Jenőtől 
idéztem: ..a világon rendet sem az 
engedékeny jóság, sem a parancsoló 
rosszaság nem tud teremteni, hanem 
csak a parancsoló jóság’. Törjük 
meg a magunk körében a mamse- 
lesz zodaun-t, az erőszak uralmát, 
valósítsuk meg magunk az igazság 
birodalmát, hogy annál nyomatéko
sabban követelhessük a zsidóság
nak. elsősorban a magyar zsidóság 
részére az igazságot. Imádkozhas
sak teljes joggal, tiszta lélekkel: 
hallgattunk Örökkévaló Istenünk 
szavára, cselekedtünk mindenkép. 
amint te rendeled, tekints le te is 
szentséges mennyei lakodból, áldd 
meg népedet Izraelt”. (Deuter. 
XXVI. 14. 15). Parányi erőnkkel se
gédkezzünk malchusz saddaj. Isten 
birodalmának fölépítésében, hogy a 
szegény meggyötört emberiségre 
virradjon valahára az igazságra 
alapított békés boldogság.

Brilliáns ékszerek, 
ezüst dísztárgyak, 
gyertystartók, me- 
nórák és tórafel- 
szerelések nagy 
választékban_____ •
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Egon Erwin Kisch*
Irta: DÉNES BÉLAA világ leghíresebb riportere manapság az ötvenkétéves, oly sokak által körülrajongott, de talán még többek által gyűlölt Egon Erwin 

Kisek. Általában szeretik — főleg a jobboldalon — baloldalinak és destruktívnak elkönyvelni, pedig E. E. 
Kisek sem nem baloldali sem nem...Vájjon nem is destruktív? Ezt igazán vakmerőség lenne állítani egy olyan korszakban, melyben az igazság keresése, a szabad kutatás és fölfedezés vágya és szükséglete a legdestruktivabb dolgok közé tartoznak. sőt, nem egy helyen hivatalosan tiltottak. Egon Erwin Kisch tehát minden bizonnyal destruktív, fődestruktív, mert újságírók között a világon nincs még egy olyan fanatikusa az igazságkeresésnek, beleszámítva a jó öreg Upton Sinclairt is, mint éppen ő. Szinte azt mondhatnám: túlságosan zsidó Egon Erwin Kisek, semhogy más lehetne.Az életben és az élethez a fanatizmus — elengedhetetlen. Ez az a kovász, az a lendítőkerék, ami a dolgokat előreviszi, amik nélkül a valóban nagyhorderejű események nem jöhetnének létre. Polgári szem üveggel nézve persze a fanatizmus csapnivaló rossz tulajdonság, átok, alkalmas arra, hogy felborítson mindenféle egyensúlyt, de szerencsére a világot nem ezen a szűklát- körű kispolgári szemüvegen nézzük általában.Fanatizmus tehát kell és a fanatizmus nagyon sokféle. És változik népek s fajok szerint is. Más a hinduk fanatizmusa és megint más az angoloké például. Más az oroszok szinte metafizikai beállítottságú eltökéltsége s más a franciák fanatizmusa, mellyel jóban és rosszban, rendben és rendetlenségben, de mindig és mindenkor hisznek európai szerepükben s küldetésükben. És megint merőben más a — zsidók fanatizmusa. Talán mert nincs igazi hazájuk, mindenütt csak megtűrtek, talán, mert épp ellenkezőleg, túl sok 

MIELŐTT ŐSZI BEVÁSÁRLÁSAIT ESZKÖSÖL^É, 

okvetlen számoljon azzal a körülménnyel, hogy legjobban és legolcsóbban 
nálunk vásárolhat. Raktáron tartnnk minden igénynek megfelelő juha-, kabát- 
és kosztümszöveteket; a legújabb párizsi divatú selymeket. Bársonyok, mat- 

laaszék és egyéb bélés- és mosóáruk nagy választékban.

SP8TZ HERMANN, VII., Erzsébet>kő?u^ 34. sz.
Saját ház. — Szombat és ünnepnap zárva.

és túl nagy a hazájuk, de a zsidók, ha fanatikusak: úgy az igazság fa
natikusai. Akkor, mikor már mindenki felhagyott minden reménnyel, a zsidó még mindig optimista, még mindig bizakodik és várja a csodát, egyszerűen azért, mert elképzelhetetlennek tartja, hogy a végén ne az igazság diadalmaskodjék. Sokszor tapasztalom, hogy okos és számító, a kultúra és civilizáció minden hajával megkent zsidó elmék néha, milyen naiv, szinte gyermeteg módon hisznek és bíznak egy végső igazságban. Nyugodtan merem állítani, hogy ez speciálisan zsidó tulajdonság.Egon Erwin Kisek, akinek két. új könyvéről, a Titkos Kína s a Hét 
gettó-járói beszélek, ilyen zsidómódon fanatikus igazságkereső. Előtte egyetlen szentség sem létezik az igazság szentségén kívül. Legyen az egyház, legyen társadalom, állam vagy egyén, ő menten nekimegy, ha az az érzése, bocsánat a draszticitás- ért, hogy valahol valami disznóság történt vagy történik. Vonat, autó vagy repülőgép, mindegy melyik, csak kéznél legyen valamelyik, mert E. E. Kischnek nincs nyugta. Lehetetlen, hogy ő nyugton maradjon s — kimaradjon valamiből. Űzi, hajtja fanatizmusa s külön szerencse, hogy leleplezéseit páratlan stílusművészettel tudja közvetíteni mert az az érzésem, ha nem így lenne, úgy E. E. Kisch már régen nem lenne „Rasender Riporter”.Most, a japán-kinai háború idején igazi képet csak az ő Kína könyve nyomán szerezhetünk. Sajnos, helyhiány miatt csak másik új könyvéről tudósíthatok, a Hét gettó-ról, mely bennünket, zsidókat mégis közelebbről érint.Mit példáz vájjon e cím, melyre különben a könyvben semmi utalás sincs. Szerintem azt. hogy akár hét a gettó, akár hetvenhét, a zsidó csak keresztültöri mindegyiket. Olvik a tehetsége és genialitása segítségével. 

olyik meg — tehetséges szélhámosságai s csirkefogóságai mesterkedéseivel. E. E. Kisek nem elfogult zsidórajongó, sőt, éppen igazságkeresése és igazságszeretete miatt nem egy olyan zsidót pécéz ki, akit szívesen tudnánk nemzsidónak, de bántson vagy védjen, támadjon avagy megértsen: mindig s mindenben a lehető legnagyobb objektivitásra törekszik.Szinte fölmérhetetlen az a tudás és ismerethalmaz, amit közben meg kellett szereznie, éppen azért, hogy — objektív lehessen. És szinte már- már felháborító az a vakmerőség, mellyel még 1938-ban is nevükön meri nevezni a dolgokat. A valódi nevükön.Van egy riportázsa a bagdadi zsidókról, amelyben színlapot ad a Kínában történő események szereplőiről: szinte kísérteties. De egyik figura jön a másik után, nem feledjük el egyhamar sem a nyugalmazottszerkesztőt, sem a miséző illetve mi- nistráló Oplatkát és a többieket, akiknek mindegyike valami furcsasággal rendelkezik, valami egészen különös sajátossággal. Zsidók ugyanis mind valamennyien.Egon Erwin Kisch remélhetőleg még sokáig marad az igazság fanatikusa. Nem is annyira mimagunk, mint, a többiek, a világ kedvéért reméljük ezt.E. E. Kisch- A titkos Kina. A hét gettó. Pragcr kiadások.
— Szentföldi eszrogok Budapesten. Mint minden évben, az idén is érkeznek Budapestre szentföldi eszrogok. melyeknek behozataláról a je- ruzsálemi R. Jeehiel Katan Kiéin gondoskodik a szentföldi ortliodox rabbiság felügyelete alatt. A mai szentföldi események még fokozott kötelességévé teszik minden zsidónak, hogy Erccz Jiszrael gyümölcséri' mondja az ünnepi áldást és ezzel is segítse Palesztina dolgozó zsidóit nehéz munkájukban. Megrendelések a Múlt és Jövő szerkesztőségébe Budapest. V., Vadász-utca 11. küldendők. (Teleién: 111—9D1.)
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Három terv
— Űjesztendőre —Üjesztendőnk négy nevének egyike jóm hazikkárón: az emlékezés napja. Az ünnepi niuszáf- imarend középső része a zichrónót nevet viseli, jelentése: emlékezések. Kezdő szavai: „Te megemlékezel a világon történtekről”, — s rövid történeti utalásaiból, néhány krónikás példájából az Isten, mint a történelem Ura lép elő, aki igazsággal száll ítéletre. De emelkedett gondolataiban „a világbíró hovatovább az ember szövetségesévé lesz”, aki megvált a szomorú jelenből. (Hermáim Cohen. L. Jacobson: Jamim Nóráim. 82.)Nem áll tehát távol az ünnep célzatától a történeti emlékezés, amelyből vigasz és megnyugtatás fakadhat jelenünkre és a jövendőre.A zsidó szenvedések világtörtó- ncti útját, különböző koroknak a zsidóság ellen irányuló terveit az agáda különösen szemléltétől! tömöríti egységes képbe:„Fáraó így gondolkodott: Balga volt Ézsau és balgák voltak mind, akik eddig a zsidóság ellen próbálkoztak. Nekem más a módszerem. Én vízbe vesztek minden újszülöttet, amint írva vagyon: „Minden születendő fiút vessetek a Nílusba.” (Ex. I. 22.)Hámán így beszélt: Balga volt Fáraó, nem gondolt arra, hogy leányaik még mindig átmenthetik fajukat a jövendőre; nekem a szándékom más: „kipusztítani, megölni, megsemmisíteni minden zsidót ifjától öregéig, csecsemőt és nőt egy napon.” (Eszter. III. 13.)Góg és Mágóg hasonlóan fog szólani: Balgák voltak elődeim e téren, nem sejtették .hogy Izrael pártfogója az égben lakozik- Én egyenesen Istenüket fogom megtámadni... Erre céloz az Írás: „Összeállnak a föld uralkodói, fejedelmek tanácskoznak az Örökkévaló és felkentje ellen.” (Ps. II. 2.)” (Jalk. Zecli. §. 583.)Fáraó az ókori zsidószemlélet megtestesítője. Az ókorban a zsidóság csakolyan probléma, mint más nép: erő, hadsereg, birodalom, amelyet meg lehet, meg kell hódítani. Jól ismertek Fáraó szavai: „íme Izrael népe nagyobb és erősebb nálunk.” (Ex. I. 9.) Az ókori zsidógyülöletet politika és harci akarat szülte, (lleinemann: 

Antisemitismus. 1929.) Az ókort a zsidóság hatalma bántotta, testi 
ereje nyugtalanította — elég lett volna hát férfiainak veszte.Hámán a középkorban a zsidógyűlöletnek szinte jelképeként szerepelt. Változó nevekkel, változatlan alakban bukkan fel mindenütt. Vádja ugyanaz, mint egykor Perzsiában: „Él egy nép elszólod len és szétszórtan a többi nép között... törvényei különböznek minden más népétől és a király törvényeit nem teljesíti.” (Észt. III. 8.) Ebben a vádban „benne van a zsidókérdés vallási és nemzeti alakja” (Jüdische Re- vue. III. 1938. 175.). A zsidók szét- szóratásuk ellenére külön nép a népek között, zárt nemzeti és szellemi egység, külön szokásokkal, külön vallási törvényeivel. Többek, mint mások és mások, mint a többiek. A középkorban a zsidó vallás és szellem fennköltsége tüzelt a gyűlöletre. Ki kell irtani mindannyiukat.A mi korunk mintha csak a Góg-Mágóg istentelen tervének volna szemlélője. Vájjon nem a Góg-Mágóg terve ez, ahogyan most már az Isten ellen készülnek harcra, le akarják taszítani trónusáról az Egyistent, akiben oly sok a zordság s oly kevés a szeretet. El akarják vetni szavát, a Szentírást, amelynek értékei végül is oly kétesek. Az iszlám legendájában Góg-Mágóg nyilakat lő az ég felé, amelyeket Isten megtévesztésül véresen hullat vissza, hogy ujjonghassanak: eltalálták az ég Urát. (Heller, Jetvish Studies in Memory of G. A. Kohut.1935. 353.) Napjaink Isten ellen harcolóinak harci jelvényei között is szerepel a nyíl. •.Mi lesz a zsidósággal? A két kor tervének meghiúsultából e nagy válságban megnyugtatás és vigasz árad kétségbeesett mind

Storfüjjgöny csipkeszövets.i 
Storíiiggöny kézimunka fiiét

Szép asszony! szebb lesz 
a lakása, ha függönyét nálam vásárolja

Löwy Rvthuv, csak SCteálg-utca 4S. 
rojttal P 6.80 Füégönyanyaá
Bt.... P 8 50 GittertűlI 130 :

Storifiggöny klöpli igen erős ..., P 16.80 Csipkeszövet 300 széle; 
Ágyteritö csipkeszövet 2 ágyra .. P 12.50 Díezpirna hímzéssel..

színes ... P —.55
széles ...P 1.10

P 16.80 Csipkeszövet 300 széles P 3.60
- ~ .............................. .... . P 10.50

annyiunk számára. Az emlékezés a mi reménységünk.Legnépszerűbb imaköltőnk, Ka- lir, az újesztendei reggeli imádság első költői darabjában megénekli Isten tíz ruháját. Isten olykor hófehér talliszba öltözik. Ebben a ruhájában nekünk mutatkozik meg, a tisztulásra vágyóknak, akik jobbak jgazabbak, emberibbek akarunk lenni. De van Istennek vérpiros ruhája is. Ebben fogja porbatiporni a zsarnokok kevélységét. Az agáda — Kalir forrása — ezt Góg-Mágóg büntetésére magyarázza (Jalk. Jes. §. 366. Bloch-Emlékkönyv 9.). Isten ruhája vérpiros: a mártírok vérétől, az ártatlanok vérétől s a megkín- zottakétól.Mert eljön az idő, amikor a sóhajokból orkán támad, a könnyek tengerré dagadnak s a kiontott vérnek árja felér az Isten trónusáig, s „az Isten dicsőségének trónusánál nincsen feledés.” Felér az Úristen köntöséig és vérpirosra festi azt, hogy emlékezés légyen a sok szenvedésről... az emlékezés ünnepén. Dr. Scheiber Sándor
— Házitanítás. A zsidó szülők fi

gyelmét felhívjuk arra, hogy állás
talan okleveles tanítók, tanítónők, 
tanárok szerény díjazásért, esetleg 
természetbeni ellátásért vállalják 
elemi és középiskolások korrepetálá
sát, valamint egyes tárgyak (bar
miévá, hittan, nyelvek, zene, mate
matika, stb.) tanítását. Lelkiismere
tes oktatás, szakképzettség, lélektani 
egyéni módszer. Felvilágosítással 
szolgál: Orsz. Izr. Tanítóegyesület 
titkársága, VII., Wesselényi-u. 14. 
Teleién: 144—085.

— Új héber kurzusok indulnak a 
Cionista Szövetségben, kezdőknek és 
haladóknak, heti 2 órában. A tanfo
lyam három hónapig' tart s a kur
zus díja az egész időtartamra P 5.—. 
Jelentkezés a titkárságnál (And- 
rássy-út 67.) személyesen vágj tele
fonon (126—902) 8—1 és 3—6 óráig, 
vagy a kurzus vezetőjénél hétfő és 
csütörtökön este fél 7 órakor.
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Professor Sámuel Alexander
Filozófus. Szent, — és Biciklista

London, 1938 szeptemberHetvenegy éves volt Alexander professzor, mikor 1930-ban a üríti 
Birodalom legnagyobb kitünteté
sében, az Érdemrendben (Order of Merít, rövidítve O. M.) részesült. Whitehead mellett Ö volt az angol realista filozófiának nemzetközi viszonylatban is kimagasló képviselője. Mint eredeti gondolkodó, tanító és író örök helyre számíthat a filozófia történetében. Spinoza munkája lebegett mindig szeme előtt és nem ritkán nagy mesteréhez hasonlították. Felejthetetlenül él emlékezetemben nemes, prófétai megjelenése a Spinoza ünnepléskor 1932-ben a londoni University College-ban. Mintha a Biblia lapjaiból lépett volna ki. így beszéltek róla barátai, mert csak barátai voltak. Kedvessége és jó humora Manchesterben, hol a filozófia katedráját 1893-tól 1924-ig foglalta el, a város legnépszerűbb emberévé tette. „Ha valamikor is volt egy szent Manchesterben, az Sainmy Alexander volt.”

Tér, Idő és Istenség (Space, Time and Deity) című munkája a jelen évszázad metafizikájában komoly filozófus figyelmét nem kerülheti el. Mennyit nyerhetne :i világ nagy elméjétől, hacsak egyik könyvének címfedelét elolvasná: „Erkölcsrend és Előrehala
dás” (Morál Order and Progress).Zsidósága, ha nem is hangosan kifejezve, szellemben és érzésben minden művében kidomborul. Tárgyilagos gondolkozása nem engedte meg a zsidó teológia Igéhez kötött befolyását fejtegetéseiben, akárcsak Gabiről a múlt évszázadig félreismert Fons Vitae-ban.Filozófiájában a tér-időt tekintette a mindenség alapjának. Szerinte a tér-idő különböző megnyi latkozásainak, ..kategóriáinak", vizsgálata képezi a filozófia feladatát. Könnyű ebből látni, hogy a tér-idő nem más, mint az Isten filozófiai elképzelése. Minthogy azonban egy filozófiai gondolat nem válhat vallási tisztelet tárgyává, ezért Alexander különbséget tett Isten és Istenség között. Istenség a vallás célja, mely felé a Mindenség küszködve közeledik. Ha tévedtem — jegyezte meg egyszer — úgy megelégszem, ha azt írják a síromra: Erravit cum Spinoza.

A szegény, bár jótékony filozófus szenvedélyes biciklista volt. Egy londoni asszony 200 fontot hagyott rá végrendeletben, ha feladja biciklijét és taxin utazik attól fogva. Alexander ezt visszautasította. Nem akarta Manchestert népszerű látványosságától megfosztani. Mesélik, hogy frakkban és pizsamában jött el egyszer egy estélyre puszta szórakozottságból.A jeruzsálemi egyetem meleg pártfogóját vesztette el személyében. Rév. Emil Ehrnthal
ZI Budai Ezf. 

iangolyasuuiA Budai Izr. Nőegylet a nyáron főzőtanfolyamot indított és a közelmúltban tartotta kurzuszáró bemutatóját. A tanfolyam résztvevői imponáló elméleti tudással mutatták meg. hogy nem csak a főzőkanál forgatását tanulták meg. hanem mindazt, ami egy háztartás egészséges. józan, becsületes, felelősségtudó vezetéséhez szükséges,Takarítástól kezdve nagymosásoii, rovarirtáson, be főzésen, betegá pólóson keresztül diétás étrendig (beleértve a tápanyag kaloriatartalmá- nak ismeretét stb.) mindenről esett szó. A jó háziasszonyoknak családok egész sorsát befolyásoló és formáló munkáját nem szavak dicsérik igazán. Mint minden valamire való teljesítmény, magában hordja jutalmát s legszebb dicsérete egy melegséget, tisztaságot, békességet árasztó otthonban, jól táplált, jól ellátott család. Ha valaha, ma különösen ilyen háziasszonyokra van szükség. S a Budai Izr. Rőegyiet ilyeneket nevel. Nem lehet szó nélkül hagyni azt sem: hogyan! Ezt különben legjobban a bemutató báesúhangulata jellemzi. A szívvel-lélekkel. fáradhatatlan odaadással és buzgalommal működő előadók és hal: gatók könnyek közt tettek hitet arról a bensőséges melegségről, mely eket a közös munkában összefogta és arról a megértő, készséges magatartásról. mellyel a Budai Izr. Nőegylet minden tekintetben rendelkezésükre állott. Úgy nyilatkoztak, hogy mindnyájuk számára felejthetetlen órák emlékét jelentik az
Ünnepi asztalod dísze

PALESZTINA! 
MÉZ
Kapható a Keren Kajemet 
irodájában. Budapest, VI, 
Andrássy-út 67. T.: 128-244 

59 F9LLÉR. 

együtt töltött délutánok: oázist a mái élet viharos forgataga közepette. Egész életre szóló barátokat, tanácsadókat, jóakarókat találtak a hallgatók vezetőikben.A tanfolyam októberben ismét megindul. Fiatal leányok és asszonyok. akik komoly, igazán értékesíthető tudásra akarnak szert tenni, jelentkezzenek mielőbb, minthogy a Nőegylet csak korlátolt számban vehet fel növendékeket.Jelentkezés: II, Keleti Károly u. 22 sz. T.: 15U-779.
ü-

Az első cionista operaA „Térré Retrouvée” — a Keren Kayemeth Leisrael lapja beszélgetést közöl Dániel Lazarus-sa.], a párizsi Opera Comique művészetiigazgatójával. aki operát ír Trum- 
peldor-ról, a Palesztinái zsidóság 
nemzeti hőséről.Lazaiiis a következőket mondja az interjúban arról, mi adta neki az iniciativát egy cionista opera megírásához:— A zsidó opera ötlete művészi egyéniségemből adódott; mindig a föld és a származás foglalkoztatta érdeklődésemet. Olyan tárgyat kerestem, mely lehetővé teszi számomra, hogy hangokba öntsek valami emberi megnyilvánulást, hősiességet, olyan akciót, melyet a lélek legtisztább ösztönei diktálnak. Joseph Trumpeldor, a zsidó nemzeti hős élete, az orosz származású, angol tiszté, a chaluc mozgalom megalapítójáé, aki 1920. évben esett el Palesztinában egy kis zsidó kolónia hősies védelmében, ügy hatott rám,amikor megismerkedtem vele, mint nagyszerű rcve- láció. Benne találtam meg annak a hősnek megtestesítését, akit elképzeltem. Operám tervével foglal kozva, nem gondoltán? 'Határozott formában zsidó témára. I.)e azért nagyon örültem, amikor rátaláltam egy zsidó hős életében arra az emberi és nniverzáligondolatra, •i barátság grandiózus himnuszára. melyet érdemes zenébe önteni. Azt is .-'karlain. hogy zenéin a legközvetlenebb és legemberibb hatásokat keresse, ha ez ..zsidó” zene, akkor csak oly mértékben az, amilyen mértékben visszatükrözi a zsidó leiek nagyságát és ideális vágyait. Mintán pedig a könyvet és zenét csaknem párhuzamosan magam Írtam,módom nyílott arra, hogy Trumpeldor életéből úgy a zenémben, mint szövegemben.mint bőséges forrásból meríthessek.
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,,Sikerült a magyar zsidóságot 
kiemelni magateremtette 
izoláltságából”
Dr. Deutsch Adolf igazgató az eviani konferenciáról. 
A magyar delegátusok tanácskozásai a zsidó világ
szervezetekkel. — A Joint, a Hicem és az ŐRT a 
magyar zsidóságért.

Az eviani nemzetközi tanácsko
zásokra a magyar zsidóság is kikül
dötte megfigyelőit. Az Ortliodox Iz
raelita Központi Iroda megbízásá
ból dr. Deutsch Adolf, az ortliodox 
hitközség iskolájának igazgatója 
utazott Evianba, míg az Országos 
Izraelita Iroda küldötteként Eppler 
Sándor, a Pesti Izraelita Hitközség 
főtitkára jeleni meg a konferenciám

Beszélgetést folytattunk dr. 
Deutsch Adolf igazgató úrral, akit 
megkértünk, mondja el nekünk azo
kat a benyomásokat, melyeket a 
konferencián szerzett és ismertesse 
előttünk a magyar küldöttek mun
káját és annak eredményeit. Kérdé
sünkre a következő választ kaptuk:

— Eppler Sándor úrral, a Pesti 
Izraelita Hitközség főtitkárával 
együtt mentünk ki az eviani kon
ferenciára. Együtt utaztunk, együtt 
laktunk, együtt csináltunk munka
tervet és kettesben .jártunk el a kü
lönböző szervek vezetőinél.

A „francia Karlsbad”
— Evian, a konferencia színhelye 

kedves, kis fürdőhely a genfi tó 
partján, melyet sokan a „francia 
Karlsbad”-n.ak neveznek. Tudott do
log, hogy előbb Svájcot választották 
ki a konferencia színhelyéül, csak 
amikor Svájc bizonyos külpolitikai 
érzékenységre való tekintettel nem 
akarta, hogy a menekültügyi kon
ferenciát az ő területén tartsak meg, 
esett a választás Evianra azért, 
mert ez a városka közel fekszik 
Génihez és így az ott megtartandó 
konferencia igénybe vehette Gént 
hatalmas népszövetségi apparátusát.

— Az eviani tanácskozásokon 32 
állam képviselői vettek részt, de a 
prímhegedűt Taylor, Lord Winter- 
tón és Berenger szenátor, az Egye
sült Államok, Anglia, illetőleg 
Franciaország képviselői játszották. 
A tanácskozások zártkörűek voltak, 
a delegátusokon kívül csak a zsidó 
világszervezetek vezetői és a hírlap
írók lehettek jelen. Színhelye a für
dőhely legszebb szállodájának, a 
Royal-Hotelnak nem is túlságosan 
nagy díszterme volt. A zsidó világ

szervezetek vezetői csaknem kivétel 
nélkül megjelentek a konferencián, 
így ott voltak a többi között 
dr. Kahn, az európai Joint elnöke, 
dr. Jona Whise, az amerikai Joint 
alelnöke,Oungre, az ICA igazgatója, 
dr. Bernstein, a HICEM vezetője, 
Bendish volt Palesztinái főügyész, 
az angol zsidóság egyik vezére. 
Prof. Bramson, az OUT igazgatója, 
Prof. Brutzhus, az ŐSE igazgatója, 
dr. Xaehum Goldmann, a Zsidó Vi
lágkongresszus genfi irodájának 
vezetője, dr. Rosenblüh, a Jewish 
Agency képviselője és sokan mások. 
De nem csak zsidó szervezetek kép
viseltették magukat a konferencián, 
hanem más szervezetek is. így ott 
láttuk a württembergi hercegi csa
lád egyik tagját, egy katolikus lel
készt, a katolikus emigráció megbí- 
zottaként, Lord Marlan-t, ott voltak 
a quaquerek és természetesen meg
jelent a fáradhatatlan Iréné Harand 
is. A legnagyobb érdeklődés a bécsi, 
delegációt vette körül, melynek ve
zetője, dr. héthársi Neumann Hen
rik professzor, a magyar szárma
zású világhírű orvostanár a világért 
sem beszélt volna a magyar küldöt
tekkel máskép, mint magyarul. Mint 
kuriózumot említem meg a bécsi ki
keresztelkedett zsidók delegációját, 
melyet egy Kuffler nevű nagyipa
ros vezetett. Képviseltette magát 
vaamennyi világlap, még a Völki- 
scher Beobachter is.

A delegátusok izgatottak
— Evian nyugodt

— A zsidó világszervezetek képvi
selői és a megjelent zsidó küldöttek 
és vendégek a konferencia megnyi
tása előtt izgatottan latolgatták az 
esélyeket és a várható eredménye
ket, de magán a bájos kis városkán 
egyáltalán nem látszott meg, hogy 
világpolitikai események színhe
lyé vált. A konferencia eleinte 
igen hűvösen kezelte a kérdést és 

HEIML kivé fogalom

csak akkor mutatkozott nagyobb 
élénkség és melegség, amikor elter
jedt annak híre, hogy Roosevelt el
nök, a konferencia összehívója fel
tétlenül eredményeket akar és presz
tízskérdésnek tekinti ti sikert. Az 
egyes delegátusok államaik állás
pontját előre elkészített szövegben 
olvasták fel ős a legtöbb európai ál
lam ezekben a nyilatkozatokban 
arra hivatkozott, hogy túltelítettség 
következtében nem vehet már fel 
újabb emigránsokat. Egyedül Dél- 
Amerika államai voltak hajlandók 
nagyobb tömegű menekült befoga
dására, aláhúzva azonban, hogy 
csak ipari és mezőgazdasági munká
sokra van szükségük, az intellektuá
lis foglalkozásúakat ők is a limine 
visszautasították.

— A konferencia igazi munkája a 
bizottságokban folyt. Az egyik bi
zottság elnöke Hansen volt, a Nan- 
sen hivatal vezetője, a másiké 
JVhite ausztráliai delegátus. A 
zsidó és emigrációs szervezetek több 
együttes ülést tartottak, hogy meg
állapodjanak egy, a konferencia elé 
terjesztendő közös memorandum 
szövegében. Utóbb kiderült, hogy 
ezek a tanácskozások feleslegesek 
voltak, mert a konferencia által ki
küldött bizottság-, melynek V.’hite 
volt az elnöke minden szervezetet 
hallani akart. Ez a bizottság azután 
meghallgatta az összes szervezetek 
képviselőit, átvette azok memorandu
mait, anékill azonban, hogy a dele
gátusokhoz bármiféle kérdést inté
zett volna. Kivételt csak A. II. 
Goodmannal, az Aguda képviselőjé
vel tett, aki a rajkai menekültek 
ügyét tette szóvá. Hozzá kérdéseket 
intéztek és az egyes küldöttek szá
mára megállapított 15 percnyi idő 
helyett 25 percig foglalkoztak vele.

— A cionisták, mint ilyenek nem 
nézték nagy rokonszenvvel a kon
ferencia munkáját, mert szerintük a 
konferencia nem jelentette a galuth- 
kérdés megoldását, mely az ő szem
pontjukból csak a Palesztina megol
dás lehetett. így a konferenciát ők 
a kérdés elkenésének tekintették. 
Ezzel szemben Lord Winterton ki
küldetésében a konferencia résztve
vői és a zsidó világszervezetek azt 
a tendenciát látták, hogy Anglia ki
fejezésre akarja juttatni azt a kí
vánságát), hogy a menekültpro-
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bléma rendezését ne. a Palesztina 
megoldás síkján keressék. Valóban. 
Lord Winterton csak a konferencia befejezésekor jelentette ki kormánya nevében, hogy bár kormánya az emigráció kérdés megoldását nem Palesztinában látja, mégis hajlandó 
mérsékelt bevándorlásnak teret en
gedni.

A konferencia eredménye
— magyar nézöszögböl.— Ami Evian eredményeit illeti: már a konferencia alatt megoszlottak ebben a tekintetben a vélemények és ezen az azóta eltelt két hónap sem változtatott. Vannak és és voltak, akik Evianban csak egy 

nem sokat jelentő gesztust láttak, viszont mások — a javíthatatlan hívők — az erkölcsi világrend dia
dalának tekintik az ott elért eredményeket. Mi, magyar küldöttek, főleg arra törekedtünk!, hogy a 
zsidó világszervezetek figyelmét a 
magyar zsidóság helyzetére irányít
suk abban az értelemben, hogy a Joint. vezetőit igyekeztünk megnyerni annak a gondolatnak, hogy a 
súlyos viszonyokkal küszködő ma
gyar zsidóságra is terjesszék ki 
szervezetük áldásos segítő tevékeny
ségét, míg a Hicem vezetőivel folytatott tanácskozásainkon azon voltunk, hogy nagyszerűen kiépített ki
vándorlási irodával legyen segítsé
gére azoknak a testvéreinknek, akik állásuk elvesztése miatt esetleg kivándorlásra kényszerülnek. Végül az ŐRT vezetőinél azt akartuk elérni, hogy az átképzés terén elért gazdag tapasztalataikat bocsássák a magyar zsidóság rendelkezésére. így azt, hogy Evian világviszonylatban mit jelent, még nem tudjuk, de tudjuk azt, hogy magyar szempontból annyit jelent hogy sikerült tárgya
lásaink révén a magyar zsidóságot 
kiemelnünk magateremtette izolált
ságából és bekapcsolni a világ zsidóságának karitatív és produktív együttműködésé te.
Ünnepi ajándéknak 
DR. HEVESI SmOH 
vezető főrabbi gyönyörű uj fordításával 

MACHZOR 

Roshasono és Jomkippura 
2 kötetben, egyszerű és díszkötésbea 

Schlesinger Jo$ 
könyvkereskedése. Budapest,VII. Király- 
ucca 1. (uj si-okház). Telefon: 141-497

— Természetesen utazásunkról tu
domásuk volt a magyar hivatalos 
köröknek is és a konferencia után megjelentünk Genfben az ottani magyar külügyi képviseletnél, ahol a követ távollétébeai Bartók Sándor követségi tanácsosnak tettünk jelentést.

Magyarul beszél az eviani rabbi— Mint érdekességet említem meg — fejezte be érdekes tájékoztatását 
dr. Deutsch igazgató - - hogy Evian- nak van zsidó temploma is. Az istentiszteletek időpontját meg lehet találni a szállodákban elhelyezett a konferenciával szemben tanúsított hirdetményeken. A templomot a párisi consistorium tartja fenn, mely figyelmének azzal is tanujelét adta, hogy szombaton megjelent Evianban Liber párisi főrabbi, aki igen meleg szavakkal üdvözölte a konferencia résztvevőit. A délutáni prédikáció megtartására Liber főrabbi 
engem kért fel, de én elhárítottam magamtól ezt a megtiszteltetést. Ennek a templomnak a rabbija egy 
Kalenberg nevű fiatal rabbi, aki 
magyarul szólított meg bennünket. A vele folytatott beszélgetés során kiderült, hogy a világháború éveit, 
mint menekült, Budapesten fölöttié, mint az orthodox iskola tanulója. Egyébként van Evianban igen megbízható kóser étkezde is, mely a hamburgi Véréin für rituelle Speise- hauser felügyelete alatt áll.Elbúcsúzunk dr. Deutsch igazgatótól, aki búcsúzáskor még1 annak a reményének ad kifejezést, hogy az eviani konferencia nem csak mint érdekesség, hanem mint értékes, ha, tásos megmozdulás fogja nevét beírni korunk történelmébe.

h. s.

ROS HASSÓNÓ
Irta: Dr. RUBINSTEIN MÁTYÁS 

szekszárdi főrabbiRos-hassónó beköszöntésével régi jó szokás szerint „Lösónóh tóvóh!” jókívánattal köszöntik egymást a hittestvérek. Ha ez másszor csak szokványos formaság volt, akkor most belső, forró óhajnak a megnyilvánulása. Olyan éve már régen volt Izraelnek, mint a most lealko- nyodott. Sajnos, ritkán múlik el év. hogy ne történne valami fájdalmas, valami bántó, megalázó Izrael fiai körül. De más években csak szórványosan jelentkezett ez a nyomás, majd egyik, majd a másik ország

ban ütötte fel a fejét a gyűlölet, most majd a fél világra terjedőleg lángolt fel a népek haragja Izrael fiai ellen. Majd északról, majd keletről, majd délről érkeznek Izrael fiainak szenvedéseiről szóló újabb és újabb hírek.És minket is, itt a mi szeretett hazánkban mily hihetetlennek vélt fájdalom ért. Hetven évig egyenjogú polgárai voltunk a hazának, hetven évig- boldogan s büszkén élveztük a honpolgári jogegyenlőség áldását,— a lefolyt esztendőben csorba esett jogegyenlőségünkön, az emancipáció mögé vettettünk vissza... És mondogatjuk egymásnak: „Lösónóh tóvóh!” De nem érezzük és nem gondoljuk ezt most üres szólamnak. Lelkünk mélyén hisszük, hogy ez a jókívánat egyszerre mégis valóra fog válni, — mert mi a messiási hitnek népe vagyunk. A rendíthetetlen optimizmusnak népe — s ennek az optimizmusnak köszönjük is fen- maradásunkat.Mit is jelent tulajdonképen a messiási eszme a hit vonatkozásán túl? A szeretet, a testvériség, jogegyenlőség világuralmának eljövetelét. Hiszünk ebben annyival inkább, a leghatalmasabb országokban már győzelemre jutottak ezek az eszmék Bízunk a szeretet Istenében, hogy újévi jókívánatunkat be fogja teljesíteni. hogy Izraelt a világ minden táján sötétségből világosságra, borúból derűre fogja vezetni. De mi- velünk szemben is támaszt követelményt a Ros-hasónó azt. hogy újuljunk meg lényünkben „Chádsu uú- ászéehem!” harsogja felénk a sófár hangján át: emberekké válja
tok!” Uj emberekké kell válnunk, akik nem tantorodnak meg. bármi •lyen súllyal nehezedik reájuk az élet, új emberekké kell válnunk ren- díthetetlenségben. hűségben, kitartásban ősi bitünk mellett — s őseink Istene irgalmát, oltalmát nem fogja megvonni tőlünk az új évben...Lösónóh tóvóh tikoszévu!”
Ünnepi ajándékul

egy szép zsidó könyvet

GONDOS SÁNDOR

modern zsidó könyv
kereskedéséből

BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-UT 53
Imakönyvek, machsorok is kaphatók.
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HÍREK 
•CEHEEIR1938 szept. 23, péntek — Elül 27 (szombat bejöv: 5.25), — szept. 24, szombat — Elül 28 (hetiszakasz: Mi- eóvim, haltéra: Szausz Oszisz, 5. és6. perek, szombat kimen: 6.25), — szept. 25, vasárnap — Elül 29, Erev Rés hassónó, zéehor börisz — szept.26, héttő — Tisri 1, 5699 év első napja, Rés hassónó 1. napja — szept.27, kedd — Tisri 2, Ros hassónó 2. napja — szept. 28, szerda — Tisri 3, Gedaljah böjtje — szept. 29, csütörtök —Tisri 4, — szept. 39, péntek— Tisri 5, (szombat bejöv: 5.19), — október 1. szombat — Tisri 6 (Sab- bosz Suvó, hetiszakasz: Vajélech, hal'tóra: Suvó Jiszróél, szombat kimen: 6.19), — okt. 2. vasárnap -- Tisri 7. — okt. 3, hétfő — Tisri 8— okt. 4, kedd — Tisri 9, Erev Jóra kippur, kol nidré est — okt. 5, szerda— Tisri 10. Jóm kippur, mazkir — okt. 6, csütörtök — Tisri 11. — okt.7, péntek — Tisri 12 (szombat bejöv: 5.14). *

— Vitéz Kolozsváry-Borcsa Mi
hály az új sajtófőnök. Imrédy Béla miniszterelnök dr. Rákóezy Imre min. tanácsost eddigi beosztásából más fontos bizalmi feladatra rendelte és egyidejűleg a sajtóosztály vezetése alól felmentette. A miniszterelnök dr. vitéz Kolozsváry-Bor- esa Mihály min. osztálytanácsos, főszerkesztőt a sajtóosztály vezetésével bízta meg, akinek működése elé nagy várakozással tekint az ujság- írótársadalom.

— Negyvenéves lelkészi jubileum. A makói izraelita hitközség tudós főrabbija, dr. Kecskeméti Ármin, a napokban ünnepelte működésének negyvenéves fordulóját. A kiváló szónokot és nagynevű történészt — ki a szegedi egyetemen a zsidó ókori történet magántanára — lakóhelyén általános becsülés és szeretet veszi körül, felekezeti különbség nélkül. A jubileum alkalmából rendezett ünnepi istentiszteleten dr. Kecskeméti megragadó beszédben tekintett vissza a nagyven esztendőre, melynek során a béke és szeretet eszményeit szolgálta; a négy évtized alatt, mondotta, a magyar nemzetnek minden gondja és reménye, bánata és öröme megszólalt a zsidó templom falai között. Az istentisztelet után a hitközség díszközgyűlést rendezett, melyen dr.

! aV3, aa’nwsi na an’iy 1
aJOM-KIPUR böjtje

IGEN HOSSZÚ, AZONBAN KÖNNYEBBEN ELVISELHETŐVÉ 

VÁLIK, HA ÚGY A BOJT ELŐTTI MINT A BOJT UTÁNI ÉTELE

KET, KALÁCSOKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET AZ ÉVTIZEDEK ÓTA 

ELISMERT ÉS BETEGEKNEK IS KÖNNYEN EMÉSZTHETŐ

TEJES ZSÍROS ÉTELEKHEZ EGYARÁNT HASZNÁLHATÓ

Dózsa Ferenc hitközségi elnök üdvözlő beszéde után a Chevra Kadisa nevében dr. Endrei Ármin elnök, a Nőegylet nevében dr. Dózsa Simonná elnöknő, továbbá a vármegye és a város, valamint a keresztény felekezetek képviselői köszöntötték a jubiláló főpapot. Dr. Fogéi József szegedi egyetemi tanár fakultása nevében szép beszédben méltatta a jubiláns tudományos érdemeit. Dr. Kecskeméti Ármin meghatott szavakkal felelt a szónokoknak, kiknek szavai a társadalmi béke és együttérzés szellemét tükrözték.
— Hölgyek figyelmébe! Ami őszi, téli selyem, szövet, bársony és egyéb divatáruban elegáns és divatos, legolcsóbban beszerezhető Spitz Her- mann áruházában, VII., Erzsébet- körút 34.
— Patai József a Palesztinái Ma

gyar Zsidók Szövetségének első dísztagja. Jeruzsálemből jelentik: A ..Hitachduth Ólé Hungária” rendkí

vüli közgyűlésén Alexander Vilmos előterjesztésére, egyhangúlag első dísztagjául dr. Patai Józsefet választotta meg és erről díszoklevelet állított ki az egész vezetőségnek aláírásával. Ez a dísztagság — írják — csak csekély hála és nagyrabecsülés kifejezése azokkal a nagy érdemekkel szemben, melyeket dr. Patai József évtizedek óta kifejt kulturális és közéleti tevékenységével a Szentföld felépítése érdekében általában és a magyar zsidóság érdekében különösen. Tisztelőinek és nagy- rabecsülőinek gyülekezete köszönti őt Ción és Jeruzsálem áldásával.
— Barna Károly dr. halála. Dr. Barna Károly kormányfőtanácsos, a pesti izr. hitközség kulturális elöljárója a napokban elhunyt. Temetésén az izr. intézmények testületileg vettek részt. A szertartáson Abrahámson Manó főkántor szívbe- markoló éneke után dr. Hevesi Simon méltatta az elhúnyt érdemeit.
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Pesti Ixr. Hitközség gyermekéveiből 
ív.Ezen és l’ées városának tett, a hatóságok által is elismert szolgálatok alapján kérte a bérletet és meg is újították vele, Saehsel és Abelsberger társaival.Az elmúlt évek alatt a pesti zsidóság számban, főleg az Óbudáról való átköltözködések folytán erősen gyarapodott és a vendéglői, húsellátási ügy éppen a sok pörös- ködés és viszálykodás, valamint a nagyobb fogyasztás miatt közüggyé fejlődött.Az új-régi bérlők úgylátszik túlságos mohósággal estek neki jogaik gyakorlásának és a meggazdagodásnak és rengeteg panaszra adtak okot. Ezeket a panaszokat magábanfoglaló, Őfelségéhez a királyhoz címzett folyamodás 1799 júl. 26-án kelt és az olynemű megmozdulások közé számítható, melyben a pesti zsidók, mint tes

tület léptek fel. Ugyan még nem mint hitközség, hanem „Samtliclie in Pest wohnende Juden” aláírással jegyzik.A folyamodványban elmondták a dolog történetét, attól kezdve, hogy azon időben,, mikor Pesten zsidók nem laktak, az óbudai zsidó község odarendelt néhány vendéglőst a vásárosok ellátására és ezen jogért évi 150, majd 600 frt.-ot fizetett Pest városának.Alikor idővel több zsidó telepedett oda, az óbudaiak feladták jogukat, mert az idegenből, üzleti ügyben odajövő zsidók már a csa
ládoknál kaptak ellátást. Ez a helyes állapot azonban nem tetszett néhány keresetre éhes embernek és a városi tanácsnak tett ajánlatokkal elérték, miszerint ebből egy valóságos városi javadalom támadt. .Magas bérösszeg fizetése ellenében ki tudták vinni, hogy a magánosokat eltiltották a kosztadástól és csakis a bérlőknek volt szabad ételt-italt kiszolgáltatni idegenek részére. Az ezen ügyben, az óbudaiak részéről kieszközölt királyi rendelet megszüntetni kívánta ugyan e kizárólagos jogokat, de nem volt foganatja és Liebner és társai roppant kiaknázták a vásárra járókat.

Bizonyságul felhozza a beadvány. hogy bár a vendéglősök,kik egyben kóser húst is mérnek a polgári mészárosoktól en gross árban kapják a húst, „sub titulo Einwag” mázsánként, 5 font ráadást kapnak és e kedvezmény dacára az általánosan limitált áron felül 1 krajcárral drágábban adják fontját. Fel is állítottak egy számadást, mely évi 2000 font hús (5 krajcárjával fontját=fél kilót), 2000 akó bor, itcéjét 5—7 kr-jával, a baromfivágás és egyéb jövedelmeket, számítva, 9958 frt. 20 kr. tehát a legutóbbi hat évre 59.750 frt. hasznot tulajdonít a bérlőknek. Rossz mérlegelés címén, a kimért hús 16-od részét vették számításba. A bérlők kapzsiságára nézve felhozzák, hogy még a feketekávé kimérésének jogát is maguknak tulajdonítják és adják bérbe.Beavatkoztak a dologba a vidékről jövő vásárlátogatók, szóval a fogyasztó vendégek is és a vendéglői jogokat bérlők túlkapásai elleni mozgalomra rendszeres szervezkedés történt. A vidék és a külföld itten eladó és vásárló legtekintélyesebb kereskedői között volt: Dávid Jónás fia Apostagról, Notel Sámuel Kitsee fia és Sender Sámuel fia Rohoncról, Dávid Nasch és Hirsch Mayer Vasmegyéből. Wallenstein Löbl Miskolc, Juda Löb Se- gol Hauerwitz és társai Kassáról. Briinn József Biharmegyéből, léig Mózes fia Balassagyarmatról, Arje Pátka Fehérmegyéből. Kohn Elieser az aszódi zsidók, esküdtje, Griin- wald Mendl, az izsákiak bírája. Weisz Simon, az abonyiak esküdtje, Béri, a sziléziai Dresnitzből, Joa chim Zelig fia Neurausnitzból. Ezek az 1797. évi János-f ej vételi vásárkor Löbl Joachimnak adtak hébernyelvű meghatalmazást, hogy nevükben ez ügyben eljárjon. Az eredeti okmányt lefordította és hitelesítette Hirsch Sámuel. Folytatjuk.
26 éve fennálló

BODNÁRRÁDIÓ“pU’í:^Íi;atl“°1Cbíemre”Í‘
Vilmos császár-ut 60 Árjegyzék ingyen

Újévre
Holdon Üjévet a boldogtalan 

népnek; 
egyetlenegy Isten, ne nézz reá 

vadul — 
szelíd vagy Te, mint a patakok 

zenéje, 
nem villám jegy veres, mennydörgetö 

hadúr.

Fogadd el az imák hófehér seregéi, 
nézd csak: szállnak Eléd a hűvös

Űrön át — 
kiválasztott néped, — nézd, e meg

vert sereg — 
riadtan szűkölve, mint húzza meg 

magát.

Nézd e népet, Isten, jobb sorsra 
érdemes, 

hiszen tudod, egykor régen szeret
ted is — 

vagy úgy van talán, hogy meg
mentsen egy népet, 

kevés magában az Isten szerelme 
is?!

Nézd Noé madarát, aki visszarepiilt, 
mikor a Nagy Vizek elkussoltak

végre: 
hogy verdes, hogy jönne újra ő

a Jellel, 
mely békével hajolt ártatlan csőrére.

Boldog Üjévet a boldogtalan 
népnek!

(sok ezer új s most olu sötét, 
szomorú év!) —

Boldogságos Isten, ami ma 
kezdődik-.

Üjévi ajándék legyen ez az új év! 
TAMÁS SÁIII

— A „M1KÉFE" templomában (XIV., Hermina-út 35 d.) a nagyünnepekre ülések legméltányosabb árban bérelhetők. A Városligetnek úgyszólván egyik parkrészletében van e gyönyörű, tágas és szellős templom, mellette terrasz.

KÜNYVESHAZ és KÖNYVKOLCSONZÖ
Budapest, II., Bem József-u. 12. bz.

könyvtára megnyílt
Leíró ■ fordító iroda. Fordításokat * világ bármely 
nyelvére e.zközlüok. Hites tolmácsok. Fotokóp-a. 

Sokizoro sltás.



ZSIDÓ ÉLET ------- 15

Csodáiétól
a nagyíinnep előtt
Irta; PETBRDIEz a kis csodatétel,amit nem tudok megindulás nélkül elbeszélni, ilyen tájban történt, c-sak éppen ötven esztendővel ezelőtt. Akkoriban Pest egyik külső kerületében laktunk, egy „proli” lakásban. A ház földszintes volt, s udvara olyan hosszú, hogy akár kis utcának is megfelelhetett.Az ajtók sűrűn sorakoztak egymás mellé s jelezték a szoba kony- liás lakásokat; a bérük is egyforma volt: két forint egy hétre, vagy nyolcvan forint egy hónapra. Ki-ki úgy fizette, ahogy bírta. Ügy emlékszem édesanyám hetenként fizette a lakbért. Azért tudok erre olyan világosan visszaemlékezni, mert ennek a minden hétfőn esedékes két forintnak a megszerzése, mindig nagy gondot és sok izgalmat okozott anyámnak. Öten voltunk még aprónyi gyerekek s anyánk volt az egyedüli családfenntartó. Elképzelhető, hogy micsoda erőfeszítésekkel teremtette elő mindazt, amit mi élelemben és ruhában, ha még oly szűkösen is, pusztítottunk. Heroikus küzdelem volt egy törékeny asszony számára. De a gondviselő hatalmak őrködtek fölötte, hogy győzze a munkát erővel és testi épséggel.így dolgozott ötven esztendő előtt az anyám s még mennyi minden történt azóta is vele, körülötte, ami egyáltalán nem volt se öröm, se vigasság, mégis kibírta és ma nyolcvankét esztendejével a vállán, azon csodálkozik, hogy gyöngül a hallása, meg, hogy nem tud már akármit megenni. Pedig — ahogy eldiesekszik vele — soha nem volt baja a gyomrával.El kell még róla mondanom, hogy hívő lélek volt egész életében és olyan ma is, ö hisz a meny- nyei gondviselésben, ö hisz a bűu- hődésben és a jutalmazásban, s ahogy írva vagyon, hisz abban, hogy Isten számontartja az emberi jó és rossz cselekedeteket s hogy angyalok könyvelik ott fönt, csakúgy a bűneinket, mint erényeinket, s ilyenkor líoshasóuó közeledtével nagy könyvelési munka folyik Isten birodalmában.De hadd pergessem csak történetem fonalát:Ilyen ősz volt akkor is, mikor 

anyám eljárogatott éjszakánként libákat fosztani, hogy ezzel a nehéz munkájával átmentse jobb időkre az ö és öt apró gyermeke életét. Négy krajcárt kapott egy liba megkopasztása után.Sok libát kopaszthatott egy éjszaka, ha keresményéből el tudott minket tartani? Emlékszem, hogy fájtak az ujjai,mikor virradat felé hazajött, milyen fáradt és törődött volt szegény, keresztül-kasul fázva s mégis lábujjhegyen sürgőit, tettvett a homályos szobában, rendesen kis teát főzött, hogy átmelegítse magát, azután lefeküdt és aludt pár órát, keveset, mert hiszen nyolc óra előtt már mi iskolába készültünk s akkorra már szegényke megint talpon volt, készítette a früstököt, s rendbehozott minket, hogy tisztán kerüljünk a tanító úr elé s ne kelljen szégyel- nie magát miattunk.Olyan volt ö. Sürgött, forgott, mint egy testetlen szellem, köny- nyen bírta a munkát és szorgalmas élete alig vert valami zajt.
Emlékek

Ma : FEEEK1 SÁNDOR (33)

KontiMegemlékeztünk Neugebauer Lászlóról, a kiváló műfordítóról, a Morvaországból ..beszivárgott” „nem assimilálódó” zsidóról, aki Petőfit, 
Aranyt, Vörösmartyt, Kisfaludy Károlyt és más sok jelesünk müveit ültette át németbe, azokat külföldön népszerűsítette s nagy elismerést szerzett a magyar szépirodalomnak és magyar hazájának. Most a magyar operettzene egyik megalapítójáról. a Lengyelországból „beszivárgott” és „nem assimilálódó” Konti. József zeneszerzőről óhajtok szólani, akinek operettjei külföldön is hihetetlenül népszerűek lettek s velük a magyar zenei kultúrának s a magyar hazájának kiváló szolgálatot tett. Még az idősebbek közül sokan fognak visszaemlékezni, mily nagy népszerűségnek örvendettek Konti operettjei, melyek — ötven év előtt ez csodaszámba ment — nagyrészt hetven nyolcvan előadást értek meg a régi Népszínházban s ezeknek egyes „slágereit” nemcsak hazánkban, hanem szerte a világon játszották a zenekarok és dúdolták a szerelmesek. Még sokan fognak emlé- 

Este, mielőtt elment hazulról, asztalra készítette vacsoránkat, meg is ágyazott s megszokott szelíd köszöntésével: „Vigyázzatok min
denre’’, magunkra hagyott. Hajnalban még csöndesebben került újra haza. Nem hallottuk az ajtónyílást, nem hallottuk a lépteit, sem azt, hogy teát főz, hogy lefekszik és mire felébredtünk, megint csak láttuk őt sürögni körülöttünk.Gyerekésszel nem méltányolhattuk ezt az anyai fáradhatatlanságot és csak nagyon későn eszméltünk arra, hogy milyen csodálatos valami az anyaszív és az anyai akaraterő, ami annyi mindent megbír a gyerekeiért.Emlékszem, amikor az emlékezetes esten is elment hazulról, mielőtt elköszönt, még így szólt felénk.— Szeretnék még annyit összekeresni, hogy cipőt vehessek nektek az ünnepre.Cipőt az ünnepre ... új cipőt... Pusztán csak e szavak is átjárták a lelkünket, feltüzelték a vérünket s hangosan sivalkodtunk anyánk körül. Üjjongtunk az örömtől, hogy lesz új cipőnk.

(Folytatjuk)

Józsefkezűi az „Eleven ördög”, '„Királyfogás”, „Suhanó”, ..Kópé” és más nagyhatású operettjére, melyeknek főszerepeit Blaha Lujza játszotta. Még sokaknak fülében csengenek a bájos melódiás dallamok, mint az „Alászolgája!”; „Szégyelje magát” „A szökés párosán”, „Ha majd bajuszom nő, katona leszek” kupiéi, melyeket mind Blaha Lujza dalolt.Sokan fognak még ennek a mindig vidám, kedves, szeretetreméltó bohém alakjára visszaemlékezni. Nem tartozott az Adoniszok közé. Vöröses, őszes körszakálla és piros arca volt, melyből két jószívre valló szem csillogott hamiskásan. A magyar nyelvet bizony nem klasszikusan beszélte, hiszen felnőtt korában került csak Magyarországba. Ö maga mulatott legjobban, ha valamelyik kifejezésével a nyelv szabályai ellen alaposan vétett. Az a és o belüket rendszeresen felcserélte. Szobalány helyett szabólányt mondott. Egy ízben Sipulusszal (Rákosi Viktor), a hírneves humoristával beszélgetett s azt akarta jelezni, hogy Szabó Endre íróval találkozott.
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Ehelyett pedig’ Szoba Endrét mon
dott. Mire Sipnlusz így szólt: Te, 
Jóska, ha szobalány helyett szabó
lányt mondasz, miért nem tudod 
Szabó Endrét a rendes nevén kiej
teni. Mire Konti ezt felelte: Tudod, 
a zsidó mindig csere-berél és ha 
nincs más. hát akkor betűket. Vég
telenül kedves, humoros lénye min
denkor és mindenkinek csak derűt, 
meleget adott. De adott ő mást is: 
hozzá senkisem fordulhatott segé
lyért, hogy azt megtagadta volna, 
ha az utolsó garas is volt zsebében. 
Ezért halt meg koldusszegény en. 
Szájában rövidszárú angol pipájá
val szórta tréfás megjegyzéseit, ak
kor is, ha nagy anyagi gondokkal 
küzdött.

Varsóban született, mint kőim 
Hermáim ottani kereskedő fia. Aty
ja csakhamar észrevette fia zenei 
tehetségét és a bécsi zeneakadémiára 
adta. Itt Dessoff és Suppé Ferenc 
a híres komponista voltak tanárai. 
Az utóbbi nagyra becsülte növen
déke komponáló tehetségét, ..kis Of- 
fenbach”-nak nevezte és protezsálta. 
így került Salzburgban, ahol már 
22 éves korában „A vadász” című 
dalművét nagy sikerrel adták. De 
nyugtalan vére űzte. Nyíregyházán. 
Debrecenben és Kolozsvárott talál
juk őt 1875—1884-ig kisebb színtársu
latoknál mint karmestert, oly szűkös 
viszonyok között, hogy sokszor ön
gyilkossággal foglalkozott. 1884-ben 
Budapestre került s 1893-ban Erkel 
Sándor után a Népszínház kármes
tere lett. Ekkor már megszűntek 
anyagi gondjai. Sűrűn komponálta 
operettjeit, melyek hihetetlen sikert 
arattak nemcsak nálunk, de külföl
dön is. Az „Eleven ördög”, a „Su
hant’”, a „Királyfogás”, a „Kópé”, 
a „Citerás”, a „Talmi hercegnő” — 
mind Blahánéval a főszerepben kö
zel száz előadást ért ami ötvein év 
előtt szinte elképzelhetetlen nagy 
eredmény volt. A siker nem 
szédítette el. Megmaradt a kedves, 
vidám bohémnek, akit mindenki 
szívből szeretett.

Negyvenkilenc éve annak, hogy 
életrajzát egy lap részére megírtam. 
Kértem tőle adatokat s ő azokat 
írásban szívesen rendelkezésemre 
bocsátotta. Sok érdekes részletet 
tartalmaznak. Németül írta meg s 
én most az egész önéletrajzot, mely 
most először jelenik meg, magyar 
fordításban itt adom. Az eredeti kéz
iratot a Zsidó Magyar Muzeum ren
delkezésére bocsátom. Konti önval
lomásai így szólnak:

„Mint a gazdag Kőim Hermáim 
kereskedő fia 1852-ben Varsóban szü
lettem. Atyám, aki igen zeneértő 
volt, már kora ifjúságomban észre
vette. hogy nagy tehetségem van 
zene iránt és elhatározta, hogy 
engemet zenésszé képeztet ki. 1864- 
ben a varsói konzervatórium növen
déke lettem s 1868-ig tanultam ott. 
Konlski Apollinarisnak. a konzerva
tórium igazgatójának tanácsára a 
bécsi konzervatóriumba iratkoztam 

és Dessoff tanított zeneszerzésre. 
„Kis Offenbachnak” nevezett s úgy 
vélte, hogy a könnyű zeneszerzés te
rén még nagy sikereim lesznek. 1872 
ben atyáin elveszítette vagyonát 3 
nem támogathatott többé. Suppé 
Ferenc, akivel megismerkedtem, 
atyai támogatásban részesített s 
gondoskodott további kiképezteté- 
semről. 1875-ben Girardi, a hírneves 
komikus, engem Jankehoz. a salz
burgi színház igazgatójához beaján
lott, aki engem második karmes
terként szerződtetett. Salzburgban 
nagyon sok dalt komponáltam, töb
bek közt a nagyon kedveltté vált 
„Ich bat sie um die Rose” címűt 
1876-ban Bécsben, Kratoeliwill ki
adásában megjelentek kisebb zene
műveim és egy egyfelvonásos ope
rettem, „A vadász”. 1877-ben Bécsbe 
tértem vissza, de szerződés nélkül. 
Suppé eszközölt ki nekem szerződést 
Mosonyi színtársulatához Nyíregy
házára. Azóta egyik magyar szín
társulattól a másikhoz kerültem, do 
eredméjíiy nélkül. így bolyongtam 
egyik vidéki városból a másikba és 
bizony nem egy olyan nap volt, 
hogy még betevő falatom sem volt 
és gyakran gondoltam arra, hogy 
öngyilkos leszek. 1882-ben súlyosan 
megbetegedtem s a betegágyban vé
letlenül elolvastam a Vicomte de 
Letorrieret, s a vígjáték annyira 
megtetszett nekem, hogy elhatároz
tam, hogy abból operettet készítek.

Folytatjuk.
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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.

NEGYVENKÉTÉVE8 nyugdíj
képes, nőtlen vidéki orvos vagyok, 
úri megélhetést biztosító jövedelme
men kívül magánvagyonnal is ren
delkezem, tehát nősülésemnél nem 
az anyagiak, hanem a személyi kö
rülmények fontosak. Urigondolko- 
zású hölgy levelét „Orvosfeleség” je
ligére a kiadóba kérem.

45 ÉVES ÚRINŐ levelezne házas
ság céljából, komoly 50—55 éves, biz
tos jövedelemmel bíró úriemberrel. 
Szépen berendezett 4 szobás lakása 
és hozománya van. „Balzac asszo
nya” jeligére a kiadóba.

SZÉP KIS ÜZLETTEL bíró 28 
éves úri lány megismerkedne tö
rekvő, intelligens, csakis vallásos, 
dolgozni szerető 35 éves úriemberrel, 
aki megtudna becsülni egy komoly, 
dolgozó nőt. „Őszi házasság” jeligére 
a kiadóba.

VIDÉKI, NAGYON VALLÁSOS 
kereskedő, kinek biztos jövedelme 
van. megnősülne 10—15.000 pengővel. 
„25—30 éves” jeligére a kiadóba.

FÉRJHEZADNÁM húgomat, aki 
diplomás tanítónő, 25.000 pengő és 
szép kelengyéje van. Vallásos, ko
moly. intelligens úriemberhez. „Biz
tos állású legyen” jeligére a ki
adóba.

HÁZVEZETŐNŐ 49 éves, a ház
tartás mirden ágában jártas. Ért s 
diétás és diabetikus konyha vezeté
séhez, elmenne magányos úrhölgy
höz vagy úrhoz. „Elsőrendű hosszú 
bizonyítványok” jeligére a kiadóba.

NE DOBJA EL használt csipke
darabjait. régi ruháit, mert fillérek
ért gyönyörű térítőkét, párnákat 
készítek belőlük. Cím a kiadóhiva
talban.

ANGLIÁBA, készülő háztartási 
alkalmazottakat megtanítom az an
gol ételek készítéséri' és recepteket 
adok. Cím: Baresay-utea 3. fdsz. 1.

KISEBB GYERMEKEK német 
oktatását ebédkoszt ellenében válla
lom. „Nagyműveltségű úrinő” jeli
gére a kiadóba.

SPRINGER fizet legtöbbet, viselt 
férfi, női ruhaneműért, cipőéit, Ap- 
ród-utca 6. üzlet Szebenvi-térnél.

GYÖN5 ÖRÚEN éneklő barzi ka
nárik olcsón eladók: Cím: VI., 
Szondy-utca 56. Gőzmosóda.

HARISNYÁI T gyönyörűen kija
vítom. nagyon olcsón, Krausz, II., 
Péterffy S.-u. 7. III. 8.

LEGSZEBBEN. LEGOLCSÓBBAN 
fest, mos, tisztít Gerőfi gőzmosóda, 
Szondy-utea 68.

NÉMETÜL perfektül beszélő úri
nő társalkodónőnek vagy felolvasó
nőnek menne nappalra. Cím a ki
adóba.

HÁZAKNÁL vállalom cukorbete
gek részére diabé':kus sütemények 
készítését. Erzsébet-körút 18. fdsz. 1.

KÉNYES, FINOM, valódi csipkék, 
térítők, függönyök javítását válla
lom. Cím a kiadóhivatalban.

Legolcsóbban mos, fest, tisztít

Gerőííy gözmosoda 
Szondy-u 66 Telefonhivó 12-57-67 

Legkisebb mennyiségi kilós ruháért is házhoz 
küldök.

Iskolásgyermekek orth. kóser internátusa 
Vailáserköicsi nevelés, korrepetálás, né
met társalgás. Az összes iskolák köze

lében. Kitűnő referecciák:
Virág Gyuláné, Budapest, VI., Ó-ucca 42'

A szerkesztésért felelős: Kecskeméti György. A kiadásért felelős: özv. Kecskeméti Vilmosné.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Erzsébet-krt 18., Tel.: 1-363-61. Springer-nyomda, Bethlen G.-u. 33.


