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Mátósxalka és KisvárdaMinden mértékadó, de főleg felelősségteljes magyar hely, a magyar nemzet egész szellemi elitje, hetek óta hangoztatja, hogy a 
magyar ügynek árt az, aki ma 
bármilyen címen széthúzást szít magyar és magyar között, minden visszavonás, minden egyenetlenség, minden egyéni akció aláássa azt a magyar erőt, melynek teljessége egyik előfeltétele a magyar Felvidék visszacsatolásáért vívott nagy nemzeti küzdelem győzelmes befejezésének.Jól érzi, jól megértette ennek az egységnek szükségét a magyar zsidóság is, mely félretéve a kö
zelmúlt minden fájdalmas sérel
mét még a panaszkodás szavait is 
magábafojtja, nehogy akár ezzel is gyengítse a magyar követelések hangjának erejét. Visszatartja könnyeit, melyek szeméből az állástalanná váló tízezrekre gondolva előtörni készülnek, nehogy Iá tásuk új keserűséget oltson azoknak a fiataloknak szívébe, akik fegyverrel a kezükben készen állnak harcolni és meghalni a magyar igazságért. Papjainak szava a templomokban, közíróinak cikkei lapjai hasábjain csak egységet és összetartást hirdetnek és azt a két szót hangoztatják, mely ma kezdete és vége minden magyar beszédnek, jellege minden magyar megmozdulásnak: Mindent 
vissza!Ugyanakkor a szélsőjobboldal sajtója a rágalmaknak sarát, a 

gyanúsításoknak piszkát fecskendezi a magyar zsidóság arcába. Először azt találja ki, hogy a kis- várdai zsidóság titkos rádióállo
máson át tartott fenn összeköttetést a cseh ellenséggel. Amikor ezt a nevetséges vádat hivatalosan megcáfolták ,azt a mesét tálalta olvasói elé, hogy Mátészalka főrabbija nagy pengöösszeget gyűjtött össze koldusszegény hívei között és a hatóságok akkor tartóztatták le, amikor ezt az ösz- szeget az egyik bankban fontokra 
akarta átváltani, hogy azután ellenséges kézbe juttassa. A mese kitalálásánál olyan szempontokat, hogy Magyarországon devizaren- deletek vannak, melyek betartása fölött, nemcsak a bankok, hanem rendőrség, csendörség, ügyész és bíró őrködik és nincs az a mátészalkai rabbi, aki bármelyik bankban csak úgy fontokat kaphatna, nem zavarta a jeles mesemondót. Számított és talán joggal számított a mögötte állók gyermeki hiszékenységére és a beléjük oltott rosszindulat vakságára és süketségére.Persze erről a vádról is kiderült, hogy szó sem igaz belőle. Erre új 
variációt eszelt ki egyik lapja a gyűjtési motívum számára. Az ortodox rabbikar felhívását közölte le hasábjain, mely a nagyünnepek alkalmával adakozásra szólítja fel a hívőket és a felhíváshoz álszent szemforgatással azt a „naiv” kérdést fűzi hozzá: Már megint mire gyűjthetnek, miféle „titokzatos" 

célra ezek a zsidók! Peraze a felelet, melyet a vele lelki rokonságban állóktól hallani óhajt, nem kétséges.A magyar ortodoxia nem szorul rá arra, hogy bárki is megvédje, legyen az, akár sajátmaga. Aki a felhívást elolvasta és nem akar mást kiolvasni belőle, mint ami benne áll, azonnal tudja,hogy a nyomor enyhítéséről van szó, az állástalanná válók támogatásáról, a fiatalság átképzéséről. Sőt, tudja ezt az illető lap is, mert fel sem tételezhető róla, hogy tényleg ait képzelné, hogy meg nem engedett célokra ma és zsidók nyilvánosan gyűjtenek olyan körlevelekben, melyeket bárki, magánember és hatóság, keresztények és zsidók kézbe kaphatnak.Nem is leleplezésről van itt szó, hanem egészen másról. Nem bűnösök kiszolgáltatása a cél, hanem egészen más. A cél nem ismeretlen, a szándék nem rejtélyes. De nem ismeretlen és nem rejtélyes a magyar közvélemény óriási többségének ítélete sem azok felett, akik ma bármilyen címen és módon nyugtalanságot, zavart akarnak kelteni a harcban álló országban. Mi nem mondjuk ki az ítélet szavait. Nincs is rá szükség. Bele vannak azok írva minden magyar szívbe. Mert ma még ítéletmondásra sincs idő és ideg. Ma csak kitartásra és — ha kell — harcra van. De harsra asak a külső ellenséggel.
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Oerő ösíöffi IS éi>es
Gerti Ödön most töltötte be lan

kadatlan irodalmi és zsurnaliszti
kái munkássága során hetvenöté 
dik életévét. Tiszteletreméltón n 
magas kor ez még olyan emberek
nél is, akik nem a szellemi s ín 
dományos élet területein, de ennél 
sokkal könnyebb pályákon is el 
érik e niag'as kor határát. 11 át 
még az olyan férfiú, aki szívvel-lé- 
lek-kél s a szellemi munka nem 
könnyű és igényes eszközeivel 
dolgozik egy hosszú életen át i 
felelősség és helytállás tudatos
ságával. Bizony nehéz ilyen eset 
ben megütni azt a hangot, amely 
méltóan kifejezi a jubiláns iránti 
tiszteletűnket es nagyra becsülő- 
síinket.

(leró Ödön pályája első szaká 
bán szépírónak indult s néhány 
választékosai! megírt elbeszélésé 
vei vonta magára a figyelmei. 
Amennyire csak én vissza tudok 
emlékezni rá, mindig újságíró 
volt s mindenkor valamely íekin 
télyes napilap kötelékéhez tarto
zott. Hosszú évek során át a Pesti 
Napló hasábjain olvashattuk igen 
értékes írásait s a müveit magyar 
olvasók még jól emlékezhetnek 
„Viharos” álnéven írt nagy fel
készültséget elárult) esztétikai és 
a magyar képzőművészetet bíráló 
cikkeivel. ..Viharos" egy egy cikke 
valósággal esemény volt a régi jó 
békeviíágban. Igaz, hogy akkor 
más mértéket alkalmaztak irodal
mi művészi alkotások elbírálásá
nál. Egy-egy művész, vagy író je
lentkezése, vagy feltűnése minden 
egyéb társadalmi, sőt politikai 
eseményt is háttérbe szorított.Egy 
jó képről, versről, de még egy rö
vid lélekzetű tárcáról is. — ha ab
ban valamely érték megcsillant — 
beszéltek az emberek s nemzeti 
üggyé magasztosult egy művészi, 
vágy írói tehetség felfedezése. A 
fféf szombat esti friss száma.vagy 
a Pesti Napló vasárnapi példánya 
a művelt magyar társadalom szel
lemi forrás-itala volt, amelyre 
szomjazott. És Gerő Ödön ragyogó 
szellcnifí munkássága főleg e két 
újságnál oszlott meg s így ért
hető. hogy termékenyen befolyá
solhatta a modern és fejlődő mű
vészi és irodalmi ízlés kialakulá
sát hazánkban. Mint kritikus szí 
görú és részréhajlatlan volt min
denkor s mégis soha senkit meg 
nem bántott; mert bármilyen ma

gas mértékkel bírált, mindig la 
pintatos és gyöngéd volt a gyön
gékkel szemben, ám nagyszerű jel 
zőket talált, amelyekkel az igazi 
tehetséget tudta glorifikálni.

Gerő Ödön immár évtizedek óta 
a Pester Lloyd hasábjain tölti be 
ezt a nemesi hivatást s képzőmű
vészetünk fejlődéséről és mai ér
tékéről hű képet nyer a küllőid is 
az ö ragyogó németséggel írott 
cikkei révén, amelyek mindenkor 
a legrészletesebben tárgyalták 
képzőművészeti kiállításainkat. A 
művészek csak úgy, mint a nagy
közönség egyformán respektálják 
és elfogadják leszűrt és tárgyila
gos ítéleteit, mert soha nem téve 
dett és soha nem volt igazságta
lan. így emelkedett Gerő Ödön 
kritikusi minőségében megdönt 
hetetlen fórummá nálunk, olyany- 
nyira, hogy egy kiállítás megnyi
tásakor a szereplő művészek a 
Pester Lloyd bírálatát várják a 
legmohóbban, hogy megtudják g. 
ö. véleményét, amely döntő jelen
tőségű lehet a kiállítás erkölcsi és 
anyagi sikere kialakulásában.

És van-e ennél nemesebb, érté
kesebb eredmény, amit egy műkri
tikus általában elérhet ennél? S 
Gerő öilön ezt a kivételes szellemi 
trófeát méltán elkönyvelheti a 
maga számára e jubiláris évfor
dulón.

Tisztelik és őszintén szeretik 
pályatársai, az írók és művészek 
egyaránt, s amint föntebb említet
tem. súlya és sikere van írásai
nak a legszélesebbkörű olvasókö
zönség felé. Nekünk külön ünnep 
a Gerő Ödön születési évfordulója, 
mert a zsidó közösség életében is 
fontos szerepet tölt be, mint a Bu
dai Izraelita Hitközség kulturális 
elöljárója. Igaz megbecsüléssel 
vesszük körül e kiváló férfiút 
most s leghőbb kívánságunk az, 
hogy mai frissességében szolgálja 
továbbra is a magyar kultúrát és 
• i képzőművészetet.

Peterdi Andor

— ■— Pályásai -——
A Kőbányai -zr Hitközség iroda*  

tisztviselői állásra pályázatot hirdet 
Páiyázha nak 30 éves korig érett- 
sé^szeit gép és gyopsirásttudók
- Kőbányán Bakók előnyben.- 
Fizetés havi 60. pengő.

A pályázat lejár október hó 30-án.
AZ ELÖLJÁRÓSÁG

M sziára 
margójára.

Irta: Dr. RUBíiVSTEIW MÁTYÁS 
szekszárdi főrabbi

„Vááni hinnöni mévi esz hániálml 
májim al hoórec lösáchész kol bó- 
szor ... Én pedig imé özönvizet hozok 
a földre, hogy elveszejtsek minden 
testet...”

Újra „mábul” zúg s forr a földön 
de most nem a világot akarja elöli 
teni, most Izraelt akarja hullámsírba 
temetni. S „tévá”-ra lenne szüksé
günk, amely megment bennünket, 
miként „tóvá” mentette meg Nóáchót 
is s nemzedékét a vészes hullámoktól. 
S vau is ilyen „tévá”-nk. Ott van 
Izrael minden templomában. Tórát 
őriz rejtőkében. Ez menthet meg ben
nünket.

Nóácli korában, amikor még gyer
mekded kedély honolt az emberi ke
belben. amikor még testvéri érzés 
lakozott az emberekben egymás 
iránt, Nóácli egymaga jámborságá
val. erkölcsi integritásával megment
hette az egész világot. Mai napság. 
a testvérharag, a gyűlölet korában 
mindnyájuknak Nóáehoknak kell 
lennünk, hogy magunkat megment
hessük. hogy létezhessünk, fennma
radhassunk. A mi „tévá”-nkban fog
lalt Tórának útmutatásait kell kö
vetnünk. „Vönikdasti böszóch boné 
.Jjszróéi — Szenteltessen meg Izrael 
fiai között. .Közöttünk egyetlen bű
nösnek sem szabad lennie, egyetlen 
árdrágítónak, egyetlen valutaesem- 
pésznek. egyetlen bármilyfajta más 
bűnösnek sem.

..Ki ám kódos átó lőhasém elóke- 
ehó — Szent népe vagy te Örökké
való Istenednek”. Az a rendelteté
sünk, hogy az Örökkévaló szent népe 
legyünk s ezt életmódunkkal kell 
a legbuzgóbban ápolni hitünket, a 
hiteliagyásnak mitölünk keli a leg- 
távolabbnak lennie, semmiféle bűn
nek. kihágásnak nem szabad közöt
tünk előfordulnia. Szent népnek kell 
igazolnunk. Nekünk kell a legvalláso
sabb híveknek lennünk, nekünk keli 
lennünk a szónak legigazibb, legtel
jesebb értelmében, akkor, ha a gyű
lölet nem is fog eltűnni, de kétség
telenül alább fog hagyni. ..Vöróu 
kol ámé hoórec. ki sóm haséin nikró 
oleelió vöjorit mimekó — Ha látni 
fogják a világ népei, hogy az Örök
kévaló szelleme nyugszik terajtad. 
becsülni fognak téged”.

Ez hát a mi mentő „tévá”-nk.

— Teadélután. A Budai Izraelita 
Aggok- és Árvák Menházegyesülete 
működésének ismertetése és népsze
rűsítése céljából folyó hó 30-án (va
sárnap) délután fi órakor a III., 
Zsigmond-ntea 4!). 1. emeleti díszter
mében teadélutánt rendez, melyen 
dr. Vidor Pál rabbi mond bevezető 
beszédet.
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„Most nem jogokról, 
most kötelességekről van szó!“ 

A fovaros zsidósága a Felvidék visszacsatolásáért
Hatalmas arányú nagygyűlés 

keretében emelte fel tiltakozó sza
vát a főváros zsidósága a csehek 
machinációi ellen, melyek segítsé
gevei megkísérlik elodázni annak 
a megfellebbezhetetlen ítéletnek 
végrehajtását, melyet a nagyba 
túlinak müncheni tanácskozása ho
zott ellenük és melynek következ
tében vissza kell adniok Magyar
országnak a trianoni békediktá
tum által nekik ajándékozott terű 
Jeteit.

Mintegy háromezer főnyi tömeg 
töltötte meg a nemzetiszinű drapé
riákkal és Horthy Miklós kor
mányzó arcképével feldíszített 
Goldinark-termet, amikor a Ma 
gyár Hiszekegy hangjaival kezde
tét vette az ünnepi manifesztáeió. 
A nemzeti imádság elhangzása 
után Dési Géza lépett a szónoki 
emelvényre és a többi között a kö 
vetkezőket mondotta:

Hiszünk egy istenben, hogy 
meghallgatja fohászunkat, széjjel 
fogja tépni Trianon bilincseit és 
mint az írás mondja, eljön miha
mar a jubileum boldog ünnepe, a 
kiirtzengés ideje, amikor szaba
dokká válnak rabtestvéreink és 
hazajöhetnek hozzánk, testvéreik
hez és mi mindnyájan, édes ma
gyar hazánk hűséges fiai vissza
szerezzük a mi öröklött szent ma
gyar földünket!

„Mindent vissza, mindent vissza" 
zúgta Dési Géza e szarai után a 
résztvevők lelkes I,'árusa, melynek 
orkánszerű tombolása csak akkor 
szűnt meg. amikor a következő 
szónok, Hródy Ernő országgyűlési 
képviselő megkezdte beszédét.

Mi. zsidó vallást! magyarok 
mondotta beszédében Hródy 

Ernő — azért jöttünk ide, hogy 
beleilleszkedjünk, benne legyünk, 
részt vegyünk a magyar Felvi
dékért folyó nagy nemzeti mozga 
lomban... Most nem jogokról, 
most kötelességekről ran szó. Szá
munkra. zsidó valla.su magyarok 
számára a helyzet adva van: fe
gyelemmel, önuralommal, lelkese 
déssel követnünk kell a magyar 
hivatott vezérét, Horthy Miklóst .

„Éljen Horthy, él-jen Hor thy, 
min (leni risz-sza!” zúgott isméi 
percekig a: ezertorkú kórus, majd 
Hródy Ernő így folytatta beszé
dét.

Nekünk, zsidó vallási! ma
gyaroknak egy szívvel, egy lélek
kel, egy akarattal kell követniim; 
azt a Horthy Miklóst, aki nemcsak 
kormányzói tiszténél, nemcsak ál
lamfői minőségénél, nemcsak lég 
főbb hadúri hivatásánál fogva, ha 
nem katonai, államférfiúi, emberi 
erényeinél fogva is a nemeslelkíi 
magyar úr mintaképe feleségével 
együtt.

Percekre szakította itt tomboló 
taps és éljenzés a beszédet, melyei 
Hródy Ernő ezekkel a szarukkal 
fejezett be :

Zsidó apák! Zsidó anyák! 
Zsidó ifjúság! Legyen helyén a 
szívetek és eszetek, álljatok meg 
helyeteket ebben a nagy, világren
gető problémában, ragaszkodjatok 
az igazsághoz, ragaszkodjatok a 
magyar ügyhöz és legyetek biza
lommal a hivatott vezérekhez. 
Igazság álban ran!

„Vesz-szen, Tria-non, mindent 
risz-sza" zúgta ismét a lelkes tö
meg, majd Kelecsényl Elek, a 
l'AC ügyrezető elnöke beszélt.

— Követeljük magyar föl
dünknek, magyar testvéreink vi.-.z- 
szaadását, sok magyar, hős katona 
bajtársunk, közöl Ilik sokezer zsidó 
hősi halottunk nevében. akik 
a Kárpátok védelmében életük fel

ÓVÁS!
Értesítjük i. t. vevőin
ket, hogy a rituális 
vágás ezidőszerinti 
szünetelése miatt

ÜZEMÜNK MŰKÖDÉSÉT 
FELFÜGGESZTETTÜK

Figyelmeztetünk mindenkit, 
hogy a fő- és fióküzleteink 
helyén most működő új cég 
eladásra kerülő árui nem ri- 
tuálisan vágott, hanem tagló- 
zott marha- és borjúhúsból 
készülnek 
SKREKLIPÖTrt. 
szalámigyár, VII , DOB-U 27. 

áldozásával. vérük hullatásával 
állítottak örök időkre emléket ma
gyar hűségüknek, izzó magyar ha 
zafiságuknak. Tudja meg min
denki, hogy a sok magyar hősi 
halott, közöttük zsidó test réreinki 
egymással összeölelkezve feküsz- 
liek odafent a Kárpátokban, a kö
zös sírban. Sírjaikon, a visszatérő 
magyar földben levő sírjaikon 
tisztelegni akarunk mi is!

„Min-dent risz-sza. min-denl 
risz-sza" harsogott újra a kiáltás 
sokezer ajakról, majd Kelecsényl 
Elek a következő határozati ja
vaslatot terjesztette elő:

A magyar izraelita hitfelekezet 
ifjúsági, valamint társadalmi, kul
turális és szociális egyesületei a 
mai napra egybehívott nagygyűlé
sükön egyhangú határozattal ünne
pélyesen kijelentik, hogy a magyar 
nemzet egészével egybeforrott hű
ségben vesznek részt a Felvidék 
visszacsatolásáért megindult küzde
lemben és felajánlják minden ere
jüket. minden áldozatkészségüket a 
nagy magyar megújhodás megva
lósítására. Bármely halogatással, 
mesterkedéssel, ármánnyal vagy 
erőszakkal szemben a megdönthetet
len jog és igazság alapján követel
jük a magyar Felvidék visszacsa
tolását az ezeréves magyar hazá
hoz, hogy annyi szenvedés után fel
szabaduló testvéreinkkel egyesülve, 
folytathassuk a történelmi küzdel
met a magyar igazság teljes dia
daláért.

A nagygyűlés egyhangú lelkese
déssel fogadta el a határozati ja
vaslatot és a nagygyűlés a Him
nusz elé neki ésével réget ért.

— Három születésnap. A Budai 
Izr. Hitközség három prominens 
tagja ünnepelte néhány nappal 
ezelőtt 75-ik születésnapját: Fahn 
Fiilöp bornagykereskedő, a Hitköz
ség kiváló jótékonysági elöljárója, 
a budai szegények fáradhatatlan 
gyámolítója. Sehall Miksa ny. 
MÁV főfelügyelő, a Budai Chevra 
agilis elöljárója, a Hitközség kép- 
viselőtetiiletének tagja és Cserhát 
Miksa igazgató, ugyancsak régi, 
kiváló munkatársa a Hitközség 
képviselőtestületének. Mindhárom 
jubilánst meleg szeretettel vette 
körül barátainak és tisztelőinek sze
les köre azzal a szívből .jövő őszinte 
kívánsággal, hogy meg sok szüle
tésnapot érjenek meg családjaik 
örömére és a zsidó közélet nyeresé
gére.

valla.su


ZSIDÓ ÉLET

Or. Fehér Hárfiosi 
halála

Nagyvárad, 1938 október
Az erdélyi magyar társadalom 

egyik közszeretetben álló tagja, dr. 
Fehér Márton, életének 61-ik évében 
hosszas szenvedés után meghalt. Az 
elhunyt az elmúlt húsz esztendő 
alatt a magyar kisebbségi élet egyik 
legintranzigensebb, megalkuvást 
nem ismerő tagja volt. 1925-ben „Zsi
dók és a zsidóság" címen könyvet irt. 
melyben tiltakozott a zsidóságnak 
nemzeti kisebbséggé való deklarálá
sa ellen. A világháborúban 4-es hon 
védfőhadnagy volt s több kitüntetést
— köztük a Károly-esapatkeresztet is
— megszerezte. Nagyváradon városi 
tanácsos is volt.

Végtisztességén a nagyváradi ma
gyarság felekezeti különbség nélkül 
vett részt. A volt Országos Magyar 
Párt képviseletében luezédy-Joks- 
mann Ödön alelnök, továbbá dr. 
Cziffra Kálmán és Markovits Manó 
nyugalmazott főispánok, dr. Tliury 
Kálmán református egyházkerületi 
főgondnok, dr. Kotzó Jenő, Hegedűs 
Nándor, dr. Soós István volt ország
gyűlési képviselők, Brösztel Lajos és 
dr. Halász Gyula r. k. kanonokok je
lentek meg.

A zsidó líceum udvarán dr. Kon- 
rad Béla és dr. Kabos Béla a hitköz
ség nevében búcsúztak az elhunytól. 
A temetőben az ügyvédi kar nevé
ben dr. Turla Miklós, a volt városi 
tanácsosok és a magyar társadalom 
nevében dr. Soós István volt magyar 
alpolgármester megkapó beszédben 
búcsúzott dr. Fehér Mártontól:

— Dr. Fehér Márton kisebbségi éle
tünknek egyik buzgó és örökké aktív 
vezető alakja, mindig és mindenütt 
ott volt — mondotta többek között — 
ahol a kisebbségi nép érdekében va
lamit tenni kellett, magyarsága mel
lett mindig hitet tett és az elsők kö
zött vette ki részét azokból a moz
galmakból, amelyek a törvények ke
retén belül a magyarság vezetői által 
a magyar kisebbség érdekében zaj
lottak le.

Tabéry Géza az újságírótársada
lom nevében tartott beszédet, mely
ben Fehér Mártonról, az. újságíróról 
emlékezett meg.

Azután leeresztették a koporsót, a 
-irha, reáhullottak a rögök és dr. Fe
hér Márton lelke megtért Teremtőjé
hez, ahol Kecskeméti Lipóttal együtt 
imádkoznak a magyarság jobb jö
vendőjéért.

„Szeretet
soha el nem fogy44

A debreceni református kol
légium 400 éves jubileumaA debreceni református kollégium 400 éves jubileuma ünnepnapja az egész magyar kultúrának. Ebből az iiunepből részt kérnek a kollégiumnak zsidó vallásit volt növendékei, akik a tiszántúli egyházközség elnökségéhez intézett meleghangú üdvözlőiratban fejezték ki hálájukat és ragaszkodásukat az ősi kollégiummal szemben. melynek feuköit szellemű vezetősége és tanári kara soha nem 
tett különbséget tanítvány és ta
nítvány között más szempontból, mint a tanulmányi előmenetel szempontjából.Az üdvözlő irat, melyet mintegy ötven volt növendék — ügyvédek, orvosok, mérnökök, tanárok, kereskedők, gazdálkodók és tisztviselők - írtak alá, a többi között ezeket mondja:Az örvendezők nagy sokaságához mi is teljes szívvel csatlakozunk, mi, a művelt magyarságnak egyik alkotó része, mi, a kollégiumnak zsidó vallásé, volt növendékei. — Örömünknek szinte kimeríthetetlen forrása az a mély hála és forró köszönet, mely mindig élt bennünk alma műterünk iránt, de amely most, ez ünnepi napokban fokozott erővel tör ki lelkűnkből.Hálánk és köszönetünk természetesen az egész kollégiumnak szól, múltjának és jelenének, de főkép annak a feuköit szellemnek, amely századokon át ott lakozott a kollégiumban és amely 
egy nemzetnek, a magyarnak és 
egy felekezetitek, a kálvinistának 
a szükebb keretébe oly zavartalan 
összhanggal be tudta illeszteni az

Síremlékek 
a legolcsóbb árban 
töwTnéi
büoán

II.. Fő-u 79. Tel.: 15-15-81. 
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út 
A trolleybusz indulási állomá
sától 2 perenvire. 

egyetemes emberit és az általános 
erkölcsit. A magyar nemzetinek és egyetemes emberinek, a felekezeti hitvallásnak és az általános erkölcsi elveknek ez az összliang- zatos szelleme bizonyára megmarad és uralkodni fog jövőre is nemcsak a kollégium várnégyszögében, hanem a hozzácsatlakozó bástyák falai között is. Mert ennek a magasztos szellemnek voltak őrzői is, újabb őrállókról pedig éppen a most jubiláló kollégium gondoskodott. E szellemet őrizik már az épületen kívül Csokonainak, Kölcseynek és Aranynak a homlokzatot költői fénnyel beragyogó relifjei, az épületen belül Petőfinek és Kossuthnak, a szabadság és függetlenség világbajnokainak régi szobra és új arcképe, őrzik a kollégium nagy tanárainak és talán még nagyobb tanítványainak a plakettjei, melyekkel, mint házi istenszobrokkal most díszítette fel a kollégium a maga árkádjait, őrzi mindjárt a bejáratnál egy külön dombormű, melyben Baltazár Dezső jóságos arcára ismerünk, amint halála után is hirdeti élete evangéliumi igéjét: „A szeretet soha el nem fogy”.Ez a magasabb rendű szellem nyitotta meg mintegy három nemzedékkel ezelőtt a kollégium kapuit hittestvéreink előtt s ez a szeretet tette derűssé, feledhetetlenül kedvessé a mi kollégiumi diákéveinket is.Hálánk és köszönetünk érzelmeit, amelyek oly maguktól érthetőek, mint a gyermeknek nevelő anyjához való ragaszkodása, nem hangoztatnék annyiszor és oly hathatósan, ha nem mutatkoznának törekvések a legtermészetesebb kötelékek széttépésére, a leg- összetartozóbb testrészek elszakí- tására. Rajtunk azonban e jelenségek mit sem változtatnak és így teljes szívvel és buzgó lélekkel kérjük Isten áldását a jubiláló kollégiumra. Áldást kérünk attól az Istentől, akihez a kollégium próféta-lelkű tanítványának, Kölcseynek a Himnusza szárnyain szoktunk fölemelkedni. Legyen ez az áldás oly tartós és bőséges, hogy a most 400 éves kollégium, a kálvinista Rómának ez a Capito- liuina, az eljövendő századok újabb és újabb jubileumait még nagyobb fényben, még hatalmasabb erőben, még ragyogóbb dicsőségben érje és ünnepelje meg.



ZSIDÓ ÉLET--------------- - ------------------------- 5

Es a Sip-uccai kancellária 
ilyenkor mii csinál?......A közelmúlt napokban megint vésztjósló sötét felhő emelkedett a magyar zsidóság feje fölé: a zsidótörvény végrehajtásának kormánybiztosa jelentést tett közzé, amelyből kitűnt, hogy a magánvállalatoknál és üzemeknél a zsidó alkalmazottak száma kb. 13,000-rel haladja meg a törvény által megengedett számot. Egyelőre ennyivel. De az is kitűnt, hogy ez a szám még nem végleges, mert a statisztikai anyag feldolgozása még nincs befejezve. Tehát attól kell tartani, hogy a fölösszámú, vagyis elbocsátható, kenyérkeresetüktől megfosztható zsidó alkalmazottak száma a 13,000-et még jócskán túl is fogja lépni. Minthogy pedig ezek között sok olyan van, aki nemcsak önmagáról gondoskodik, hanem gyermekekről, szülőkről, esetleg nagyszülőkről, beteg és munkaképtelen testvérekről, stb. is: félő, hogy az így ke

nyérféléimé válható zsidó egyé
nek száma el találja ér ni,ha ugyan 
meg nem haladja, a 30.000-et is!Harmincezer kétségbeesett embernek és az értük aggódó, velük együttérző több százezer hittestvérnek, remegő, csodátváró, vagy ha nem csodát, céltudatos, férfias és hozzáértő cselekvést váró-leső tekintete — vájjon hová szegzö- dik ilyenkor? ... Hová máshová, mint a felekezet „vezetőire”?!S a magyar zsidóságnak ebben 
a szörnyű helyzetében, mit csinál, 
vájjon a Síp-utcai kancellária? ...Aztán: ugyancsak a közelmúlt napokban ellenségeink szörnyű rágalomhadjáratot próbáltak indítani a határon inneni és túli magyar zsidóság hazafisága ellen és lelketlen kufárok bűneiért is az egész zsidóságot szerették volna okolni és felelőssé tenni. Szerencsére a magyar kormányhatalom és annak faktorai bölcs megfontoltságot mutató intézkedéseikkel egy-kettőre végetvetettek ennek az infernális rágalomözönnek. A rágalom vihart ól felkorbácsoltlelkű zsidóságnak aggodalmas és megváltástváró tekintete — vájjon hová szegezödik ilyenkor?... Hová máshová, mint a felekezet „vezetőire”?!...S a magyar zsidóságnak ebben 
a megpróbáltatásos helyzetében 

mit csinál vájjon a Síp-utcai kan
cellária? ...Vagy amikor a zsidó iskola kapuján hiába kopogtatnak bebo- csáttatásért a zsidó kisgyerekek, akiknek zsidóságukban meggyötört szülei, ha valaha, hát most igazán ragaszkodnak ahhoz, hogy gyerekeik zsidó iskolába járhassanak és zsidó szellemben nevelődhessenek; ha úgy, mint a f. évi szeptember havában a Bethlen-téri elemiiskolában hetvenegynéhány szülő kapta azt a választ, hogy gyermeke számára nincs már hely az iskolában: — ezeknek a bánatoslelkű, sok-sok csalódásban elkeseredett apáknak-anyáknak se- gítéstváró, naivul bizakodó tekintete — vájjon hová szegződik ilyenkor?... Hová máshová, mint a felekezet „vezetőire”?!...5? a magyar zsidóságnak ebben 
a kevéske zsidó kultúráért epedő 
szegényességében mit csinál váj
jon a Síp-utcai kancellária? ...

A Síp-utcai kancellária a ma
gyar zsidóságnak ebben a mai ret
tenetes helyzetében azt tarfia idő
szerűnek és helyesnek, hogy — 
bosszút álljon és büntessen!

Igen, a kancellária bosszút áll 
és büntet!Ez különben nem új szokása neki. A múltból is nem egy példát idézhetünk. Talán még méltóztat- nak emlékezni rá — akkoriban is megírtuk —. hogy a legutóbbi zsidókórházi főorvosi választások ideién egy nagyon kiváló orvosnak. akinek minden kvalifikációja és érdeme megvolt arra, hogy a főorvosi állást elnyerje, áverte 
megmondták, hogy erre pedig 
olyan valaki ne is gondoljon, aki
nek az apja a ..Zsidó fiiét”-be ír. T. i.. mi szörnyen a szemük szálkája vagyunk. A mi kritikánk, a mi megalkuvást nem ismerő ellenzéki magatartásunk, csábításnak és fenyegetésnek egyaránt ellenféllé megközelíthetetlenségünk, szigorú zsidó erkölcsi felfogásunk és ön tudatosságunk sehogysem tetszik nekik, akik még talán a savit lelkiismeretűk fordulását is elbírnák.de n kritikát — nem. őket no merje senki sem kritizálni! Őket csak feltétlen hódolat és csorbítatlan elismerés illeti meg. Aki

pedig bírálni meri, vagy pláne szisztematikusan kiépített ellenzéki állásból támadja őket — no annak ők aztán majd megmutatják! Hogy közben az idők olyan fordulatot vettek, hogy a közösség érdekével szemben meg kell semmisülnie minden egyéni érdeknek, vagy pláne hiúságnak; hogy a nagy zsidó szenvedések, egzisztencia-összeroppanások, jogfosztások és martíromságok valóban égbekiáltó bűnné hangsúlyozzák ki a zsidóságban egyeseknek oktalan hatalmaskodását, hiúságból való gőgösködését és basáskodását; hogy minden arra figyelmeztet, hogy ennél időszerűtlenebb és oktalanabb valami nincs: — erre ők úgylátszik képtelenek ráeszmélni. Ha valaki épen a nagy közösség szent célja érdekében, a mai nagy idők és nagy szenvedések parancsoló szükségességében több önzetlenséget .több céltudatosságot.több hozzáértést és több felelősségtudatot követel töltik és a mulasztásokat, hibákat kötélességszeríien kritika alá veszi, akkor hamar készen vannak azzal, hogy az illetőt kikiáltsák konkolyhintőnekl méreg- keverőnek. aki nem átülje. ilyen szomorúan nagy időkben egyenetlenséget és békétlenséget szítani a zsidóságban. És meg is kérdezik: ezek azok az idők, a maiak, amikor szabad és kell a zsidóság dolgait. a hibákat és a kifogásokat ellenfeleink nagy gandiumára a nyilvánosság előtt kiteregetni? Mi erre csak azt feleljük: Bizony, bizony jobb volna, ha nem kellene ilyenekről szót ejteni. De aki a mai időkben palástolja a közösség rovására elkövetett hibákat, vagy mulasztásokat vagy talán bűnöket, az tettestárs, akinek magatartása talán még súlyosabb elbírálás alá is esik. Ne bújjanak tehát a szomorú idők, nagy egységet. összetartást parancsoló szólamainak hirdetői mögé azok, akik közül egyesek ezekben a nagy időkben a legsiralmasabban kicsi-
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nyesek tudnak lenni, hatalmasko- 
dók és gőgösek, akik nem átalják 
hatalmi pozíciójukat egyéni bosz- 
szújuk kitöltésére felhasználni.

Csak két esetet fogunk a kö
zelmúltból erre elmondani.

A világtörténelem hatalmas erői 
lepattantották a Felvidékre ra
kott trianoni béklyókat. Az egész 
magyar nemzet testét-lelkét meg
rázta a felszabadulás ujjongó örö
mének láza. Csak természetes,hogy 
az Országos Iroda elnöke is szük
ségét érezte annak, hogy szózatot 
intézzen a Felvidék magyar zsi
dóságához és felszólítsa a mostani 
határainkon kívül élő hittestvé
reinket: „álljanak ők is minden 
erejükkel és a végsőkig feszülő 
áldozatossággal velünk egy sorba 
a magyar igazságért vívott harc
ban” ... Ezt a szózatot megküldték 
a napilapoknak, a felekezeti saj
tónak, de nem küldték meg ne
künk. (Más lapra tartozik, hogy 
mi mégis leközöltük.) Nem küld
ték meg nekünk, mert mi a kan
celláriai sajtóirodában ellenzéki 
magatartásunk miatt tilalom 
(hogy ne mondjam: ..ehérem”) 
alatt állunk. De meg kell kérdez
nem. lehetséges az. hogy mikor 
egy országos köziilet elnöke haza
fias magatartásra szólít fel egy 
nagy országos közösséget, akkor 
közegei bosszúból vagy ..harag
szom rád”-ból kihagyják a felhí
vásból azokat, akik nem az ő párt
híveik, vagy akik őket kritizálni 
merik? Szabad a hazafisággal 
ilyen kicsinyes és oktalan játé
kot űzni? Nem vették észre, hogy 
ezzel a gyerekes magatartással a 
szent ügyet sértették meg és sú
lyosan megbántották magát a ha
zafias gondolatot?

A másik eset egyszernbh.de nem 
kevéslibé kirívó. Egy felekezeti 
szellemi munkára az ajánlásra hi
vatott és illetékes tényezők jelöl
tek valakit, aki erre a munkára 
képesítve is van és a követelmé
nyeknek is minden tekintetben 
megfelel. Az ajánló szakemberek 
minden erőlködése és szavuk tel
jessúlyú Tatbavetése ellenére is az 
illető nem kaphatta meg a meg
bízatást, illetőleg az állást, mert 
közeli rokona ellenzéki gondolko
dású ember, aki kritikát is mer 
mondani a hitközség dolgairól. Ez 
agy-két héttel ezelőtt történt.

Hát ezek mellett a jelenségek 
mellett, épen a mostani időben, 
most már mégsem lehet lehet szó 
nélkül elmenni. T,e kell már egy

szer szögeznünk, hogy egy nag.v 
erkölcsi közösséget, mint amilyen 
egy hitközség, nem lehet ugyan
azon elvek szerint és ugyanazok
kal a módszerekkel vezetni, mint 
pl. egy kereskedelmi részvénytár 
saságot. Ennek a vezérigazgatója,, 
úgy élhet a hatalmával, ahogy 
épen akar. Pláne, ha övé a rész
vénytöbbség! Ki mozdíthatja őt 
el? Ha kárt okoz, önmagának 
teszi. Ha jutalmazni, vagy bün
tetni akar, megteheti. Kiélheti ha
talmát kénye-kedve szerint. De 
akik felekezeti közösségek élén ál
lanak, azok nem jutalmazhatnak 
és büntethetnek kényük-kedviik 
szerint. A vezérigazgató megte
heti, hogy pl. annak a lapnak, 
amely az ő tevékenységét bírálja, 
nem adat kommünikét. De nem 
teheti ezt meg egy felekezeti kö
zösség vezetője, amikor egy haza
fias felhívásról van szó. mert ez 

erkölcsi lehetetlenség. Az er
kölcsi testületek és közösségek ve
zetői védekezhetnek a kritikával 
szemben, sőt tartoznak is véde
kezni. tényt ténnyel, érvet érvvel 
állíthatnak szembe. — de egyet 
nem tehetnek: nem állhatnak bősz 
szilt a kritikáért és nem bűntel 
hetik a kritikust. A vezérigazgató 
megteheti, hogy bosszúból nem al
kalmaz vállalatánál valakit, aki 
közeli rokona egy üzleti ellenfél
nek. de ha az erkölcsi közösségek 
élén állók tesznek ilyesmit köz
életi ellenfeleik hozzátartozóival, 
akkor már a hatalommal való élés 
és visszaélés mesgyéjére tévednek.

.1 kritikát el kell halni viselni! 
Aki nem bírja el — akár idegál 
lapotánál. akár kultúrfokánál 
fogva - az nincs a helyén! Ha a 
kritika sértéseket, vagy pláne rá
galmazó valótlanságokat tartat 
máz. ott a bíróság!

l)i' sohase haragudjék valaki 
azért, amit megírtak, ha hálás le 
hét azért, amit nem írtak meg!

SPECTATOR

<^zép zsidó könyvet
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imakönyvek, machscrok is kaphatók.

Budai kulturmuiika
Hétfőn, október 24-én este tartotta 

a Budai Izr. Hitközség' Zsigmond- 
uteai dísztermében évadnyitó össze
jövetelét a Hitközség Ifjúsági Cso
portja. A rendelkezésünkre álló hely 
korlátolt volta, melyet a lapzárt,'! 
eseményzsúfotsága még a szokottnál 
is szükebbre szab, lehetetlenné teszi 
számunkra, hogy ezzel az összejöve
tellel érdeme szerint foglalkozzunk. 
De nem is célunk, hogy beszámolót, 
írjunk erről a műsoros estéről, me
lyet a Csoport Karinthy Frigyes 
emlékének szentelt. Hiszen közölhet
nénk néhány mondatot dr. Vidor 
Pál rabbi lelkes megnyitó beszédé
ből. melyben a Csoport munkájú1 
vázolta és jövő célkitűzéseit ismer
tette. Megdicsérhetnék a sokoldalú 
dr. ldenoscliofszky Ilust. aki hivatá
sos szavalóművészekkel minden te
kintetben egyenrangú technikával, 
mély átérzéssel adta elő Karinthy 
Frigyes két versét. Legalább vázla
tosan ismertetni kellene dr. fícno- 
schofszky Imre főrabbi és dr. Stei- 
ner Lenke tehetséges előadásait, me 
Ivekben oly élethű intenzitással ál
lították elénk a kiváló író arcképét.

Boldogan állapíthatnék meg. hogy 
a Hitközség kamara kórusa, meg
annyi tehetséges, lelkes, képzett mű
kedvelő, Kuli Sándor hozzáértő és 
gondos előkészítésére valló vezény
letével olyan énekegyüttessel ismer
tetett meg bennünket, melynek még 
szerepe lesz a főváros zenei életében.

Mindezzel azonban nem mondanék 
"I azt. amit akarunk és amit el keli 
mondanunk. Ez pedig az. hogy itt 
nem egy ifjúsági csoportról van 
„zó. mely saját és mások szórakozta
tására és tagjai művészi ambíciói
nak kiélésére összejöveteleket ren
dez, hanem példaadó. minden nagy
képűségtől mentes, tehetséges kul- 
túmimikáról, arról a zsidó ifjúsági 
kait úrmunkáról, melyben a zsidó 
közélet ma olyan szegény és melyre 
ma olyan nagy szüksége van a zsi
dóságnak. Szellemi gettóról beszélt 
dr. Vidor Pál rabbi megnyitó beszé
dében. arról a jó értelemben vett 
szellemi gettóról, melybe a zsidóság 
belementi a mai veszedelmes, viha
ros időkben a maga zsidó kultúrá
ját. zsidó életét, zsidó érzelmeit, 
hogy ott szabadon ápolja midig, 
amíg azt ismét zavartalanul a nagy 
közösség javára fordíthatja. Ilyen 
..szellemi gettó" pionírjai a Budai 
Hitközség fiataljai, 'akiknek mun
kája példaadást jelenthet minden 
zsidé, ifjúsági, sőt minden zsidó kul
turális munka művelői számára.

egyszernbh.de


ZSIDÓ VILÁGKRÓNIKA
A csehországi zsidóság 
helyzete

Azok a hírek, melyek Csehszová- 
kiából érkeznek, arra mutatnak, 
hogy a világ zsidóságának problé
mái ismét megszaporodnak eggyel: 

csehszlovákiai zsidóság problémá
jával. Ezekből a hírekből ugyanis 
egyre élesebben bontakoznak ki egy 
szélsőségesen antiszemita belpolitika 
körvonalai.

Csehszlovákiában .jelenleg kb. 
3üt).()l)l) zsifló él. Közöttük harminc
ezren a Németországhoz csatolt terü
letről költöztek az ország belsejébe. 
Ezek aligha számíthatnak arra, hogy 
képesek 'lesznek új existenciát alapí
tani és a legnagyobb bizonytalanság
ban néznek a jövő elé. Egy részük 
kétségtelenül vissza fog térni ko
rábbi lakóhelyére. Ennek azonban 
súlyos akadálya a cseh kormánynak 
e hó 16-án kiadott intézkedése, mely- 
lyel a szudétanémet területről az or
szág belsejébe költözőitek bankbeté
téinek zárolását rendelte el azzal az 
indokolással, hogy kénytelen meg
akadályozni a tőkék kimenekülését. 
Ha tehát a szudétanémet területre 
visszaköltözők volt lakóhelyükre 
vissza akarnak térni, ezt csak vagyo
nuk hátrahagyásával tehetik meg.

Mintegy tízezer azoknak a néme
teknek és osztrákoknak száma, akik
nek szintén el kell hagyniok az or
szág területét. Egyes hírek szerint e 
hó 27-ében jelölték meg a hatóságok 
azt a végső terminust, melyen belül 
ezeknek át kell lépniük a hatart.

Különösen súlyos a szlovák terüle
ten élő zsidók helyzete, ahol a ki
mondottan antiszemita Szlovák Nép
párt gyakorolja Prága kinevezése 
alapján egyelőre az államhatalmat. 
Tiso miniszterelnök mindjárt első 
niegnyivánulásaban harcot hirdetett 
a szlovák területen állítólag elbur
jánzott „zsidó-bolsevista” törekvések 
ellen, de o szlovák rádiók állandóan 
megismétlődő zsidóellenes híradásai 
sem hagyhatnak kétséget az új szlo
vák kormány beállítottsága tekinte
tében. Fokozott mértékben all ez a 
szlovák területen élő magyar zsi
dókra, akiket most magyarságukért 
és zsidóságukért egyaránt tanúidnak, 
bár ezeknek helyzete, annyiban 
könnyebb, hogy rövidesen visszake
rülnek a magyar anyaországba.

Mindezeknek a problémáknak sú
lyosságára mutál az, hogy Sir Neil

Malcolm, a Népszövetség menekült 

ügyi főbiztosa Sir Harry Twyford 
londoni főpolgármester kíséretében 
a múlt héten Prágába érkezett, hogy 
egyrészt ellenőrizze annak az 5000 
fontnak felhasználását, melyet a szu
détanémet zsidók segélyezésére 
gyűjtöttek, másrészt a helyszínen 
győződjön a közeljövőben kiutasí
tandó német és osztrák menekültek 
helyzetéről.

Amerika és a Palesztina 
kérdés

Az egyre akutabbá váló Palesztina 
probléma nagy mértékben foglalkoz
tatja az Egyesült Államok közvéle
ményét és hivatalos köreit. A State 
De partement (külügyminisztérium) 
néhány nappal ezelőtt hivatalos nyi
latkozatot adott ki válaszként arra a 
sok levélre és táviratra, melyeket az 
Egyesült Államok különböző szerve
zeteitől. de magánszemélyektől is ka
pott és melyekben ezek a kormány 
álláspontja iránt érdeklődnek „figye
lemmel az angol kormány Palesz- 
tina-politikájóiban esetleg küszöbön 
álló változásra”.

A nyilatkozat mindenekelőtt meg
állapítja, hogy az amerikai nép ér
dekelve van a palesztinai Zsidó 
Nemzeti Otthon megalapításában, 
aminek jele az. hogy Amerika ösz- 
szes elnökei Woodrow Wilson óta 
nagy érdeklődéssel kísérik ennek a 
kérdésnek a lakulását. Ezenkívül az 
1922. évi amerikai kongresszus külön 
határozatban szegezte le jóindulatát 
és érdeklődését a Zsidó Nemzeti Ott
hon kérdésével szemben.

A Zsidó Nemzeti Otthon felépítésé
ben áll tovább a State Departiment 
nyilatkozatában-amerikai vállalko
zási szellem és amerikai tőke rend
kívül nagy szerepet játszottak. Az 
amerikai kormány különböző alkal
makkor ismételten felhívta a brit 
kormány figyelmét az Egyesült Ál
lamoknak és polgárainak paleszti
nai érdekeire. 1937-ben a két kor
mány között formális jegyzékváltás 
történt; ez alkalommal Anglia kije
lentette, hogy minden olyan válto
zásról, mely a Palesztiua-mandátum

26 éve fennálló 

bodnár 
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Vilmos csásxór-ul 60 Áipjyiék 

kezelésében beállhat az Egyesült Ál
lamok kormányát informálni fogja. 
Ennélfogva várható, hogy az Egye
sült Államok kormányának alkalma 
fog nyílni nézeteit az esetleges vál
toztatásokra vonatkozóan .-r- feltéve, 
hogy azok amerikai érdekeket érin
tenek — kifejezésre juttatni”.

A State Department nyilatkozatát 
annak bejelentésével fej,ezi be, hogy 
a Palesztina megoszlásának megvizs
gálására alakult bizottság rövidesen 
nyilvánosságra hozza jelentését, 
amikor is az angol alsóháznak al 
kai ma fog nyílni ennek megvitatá
sára. A State Department minden
esetre élénk érdeklődéssel fogja kí
sérni az ügyek további fejlődését és 
meg fogja a szükséges intézkedéseket 
lenni az amerikai érdekek védel
mére.

A litván és lett kormányok 
fontos nyilatkozatai

Az ORT-OSE meghívására Lord 
Marley az angol felsőház másodel
nöke keleteurópai utazása során 
Lady Marley társaságában felke
reste mindazokat az országokat, ahol 
ORT OSE intézmények működnék: 
Kaunasban Lord Marley-t Shaklenjs 
litván miniszterelnök. Urbshis he 
lyettes külügyminiszter. Prof. Ton- 
kunas közoktatásügyi miniszter és 
Leonas ezredes belügyminiszter fp- 
gadták. Az államférfiak ez alkalom
mal leszögezték, hogy Litvániában 
nincs zsidó kérdés. Prof. Tonkunas 
kijelentette, hogy a zsidóság tehet
séges elem és a produktív munkára 
ugyanolyan alkalmas, mint a lakos
ság bármelyik rétege. Mint iparosok 
ép oly tehetségesek, mint kézműve
sek és hasznára vannak az ország
nak. Leonas belügyminiszter biztosí
totta Lord Marley-t a zsidó kisebb 
ség iránt érzett nagy szimpátiájáról. 
Ameddig ő hivatalban lesz — Litvá
niában nem lesz antiszemitizmus és 
nem enged zsidóellenes megmozdulá
sokat.

Litvániai utazásuknak befejezése 
után Lord és Lady Marley Lettor 
szágba látogattak el. Rigában Bchr- 
sins népjóléti miniszter és helyettes 
külügyminiszter fogadta az angol 
vendégeket. A miniszter meleg ro 
konszenvének adott kifejezést a zsidó 
kisebbség iránt és többek között kö
zölte Lord Marley-vel. hogy a lett
országi zsidó tiatalsag működési 
tere jelentős mértékben meguöyeke- 
dett azáltal, hogy a zsidó fiatalság 
egy idő óta nagy számban nyer ten
gerészeti kiképzést.



Hozzászólás a zsidókórházi építkezéshez!
Időszerű és szükséges-e az építkezés?

Blőszeretettel böngészünk a hitköz
ség jelentéseiben és körleveleiben, 
melyekből fájdalmasan állapítjuk 
meg, hogy milyen felületesen vannak 
megszerkesztve, nem törődve azzal, 
hogy a jelentéseket el is olvassák, 
sőt az ellentétekre felhívhatják a 
közvélemény figyelmét. Ismételten 
leszögezzük, hogy ha a pesti hitköz
ség vezetősége munkálkodásának fo
gyatékosságát és felületességét, hoz- 
zánemértését és eredménytelenségét 
bíráljuk, az nem jelent konkolyhin
tést — ezt a kifejezést előszeretettel 
használja a hitközség vezetősége. — 
sem rosszhiszeműséget, sőt még — 
horribile díctu — egyéni érdek sem 
vezérel bennünket, még a tájékozat
lanság vádját sem lehet reánk fogni, 
mert mi mindenkor a hitközség sa
ját adatait használjuk fel s arról 
igazán nem tehetünk, ha ezek az 
adatok ellentmondók.

A hitközség jelentése szerint az 
1934—1937 évekre az angol kölcsön 
annuitásokra előirányoztak és elszá
molták évente 350.000 pengőt, e négy 
évre tehát összesen 1.400.000 pengőt. 
A vonatkozó egyezség értelmében 
fizettek pedig: az 1934—1937 évekre 
kamat és költség fejében 710.165.53 
pengőt és az említett évek ki nem 
egyenlített tőketörlesztés részleteire 
rezerválni kellett 208.744.71 pengőt, 
úgy, hogy a rendelkezésre állott 
1.400.000 pengőből felhasználtak ösz- 
szesen 918.910.24 pengőt, míg a fenn
maradt i81.0S9.76 pengő a közgyűlés 
1937. évi június 20-iki határozata ér
telmében. szükségszerű kórházbőví
tési és átalakítási célokra fogják fel
használni.

Ezzel szemben azt olvassuk a hit
község „Nyolc év munkája” e. be
számolójában, hogy az angol köl
csön 1934—1937. évi kamatainak elő
nyös rendezéséből oly összeget tud
tak megtakarítani, amely a kórház
ban újabb pavillon építésére kellő 
fedezetet nyújt.

Az 1937. év azonban súlyos hely
zetbe hozta a pesti hitközséget, mert 
az előirányzott költségvetési össze
get közel félmillió pengővel lépte túl.

Az 1938. évről természetesen most 
nem nyilatkozhatunk, mert a költ 
ségvetési év még nem ért véget, s 
így még maga a hitközség sem 
tudja, hogy lesz-e deficit és mennyi?

Még megállapítjuk, hogy a gazda
sági szakbizottságban nagy vita 
volt ez év június 19-én a kórházi 
építkezés ügyében. Megállapítást 
nyert, hogy a Zsidó Kórház ered
ményesebb működését a tervbe vett 
kórházi átalakítások nem oldják 
meg.

Mindezek ismertetése után azt lát
juk. hogy 1938 őszén mégis megin
dultak az átalakítási munkák a fő
orvosi kar legnagyobb megdöbbené
sére. Bár tény az, hogy a főtitkár 
ismertette az összehívott főorvosi 
kar előtt az átalakításokra vonat
kozó építési terveket s azok ellen 
nem hangzott el senki részéről fel
szólalás. Ez azonban nem jelenti 

azt, hogy helyeselték az elöljáróság 
nevében tett- terveket, és intézkedése
ket, mert úgyis tudlak, hogy telje
sen kilátástalan, sőt saját nyugal
muk' érdekében célirányos, ha nem 
avatkoznak a kórházban történő át
helyezési és átalakítási munkába. 
Megrökönyödve nézik a felesleges és 
a kórházi üzemet akadályozó építke
zést.

Feltesszük mi is a kérdést- az 
EöDjárósághoz:

Mi szükség van a jelenlegi súlyos 
időkben erre a luxus építkezésre, 
amikor anyagi támogatásokért esd a 
hitközség elöljárósága nevében 
Steril Samu elnök és Éppler Sándor 
főtitkár.

Olyan sürgős volt éppen most 
megkezdeni az építkezést, amikor

A nagy kertben száraz levelek kö 
zött tapos a láb; az október eleji nap 
még felmelegíti az időt, a bús-boron- 
gós reggelek őszies hangulatát elosz
latja és néhány órára lelkűnkbe va
rázsolja. a tűnő évszakok melanclio- 
liá.ia helyett az ifjú tavasz illúzióját. 
Be kora délután már hűvösödik, 
ökörnyál száll, látom a lemenő nap 
fényében az ákáeok porral permete
zett levelét, a vadszőlő vöröses indá
ját. kék bogyóit, a természet nagy 
pihenője előtt még egyszer fellángol 
minden szépségében. Az ég kék szín
ben tündöklő félgömbje, óriási üveg 
levélnyomóra emlékeztet, fehér fel
hők játékosan kergetőznek, de mie
lőtt ^elfoghatnák egymást, elosztanak 
az Universumban. Méla gondolko
dásra hangol minden, a gondolat be
futja az elmúlt gyermekkor szép me
zőit. felmerülnek az emlékl-'mek 
megkezdődik a szellemidézés. Látom 
Apámat ifjúsága teljében, széles zö
mök. tisztes papiruhás alakját, ne
mes formájú fejét, kifejező, jóságos 
kék szemét, magas homlokát, karak
terisztikus orrát, bajuszát, vöröses 
szakállát, barna baja hullámzik hom
loka felett. Szívemben megszólal, 
zengő baritonja, mely ha beszélt lel
ket simogató és, ha szónokolt lelket
tépő volt. Ö. hogy szeretett minket 
valami kimeríthetetlen forrásból 
buzgó szeretettel. Ez a szeretet sugár
zott és ezt a sugárzást, ami lelkünk 
is átvette és hordozzuk magunkban, 
mint egy tovább adandó szent erek
lyét. Őszi ünnepeken, selieliot idején, 
mikor templomba ment hajnali Is
tentiszteletre ifjú anyánkkal, halkan 
suhant át szobánkon, hogy gyermeki 
álmunk röpködő madarait el ne ri
assza. Mélységes hit volt az ő hite, 
mint a tenger mélye. Hite szemér
mes volt, nem tolakodó, türelmes má
sok meggyőződésével szemben, de az 
Ö meggyőződéséből szelid makacs
sággal nem engedett. Az emberiség 
iránti szeretete, nem a fáklya hival
kodó fényével égett, hanem izzott, 
mint bánya mélyében parázsló szén, 
mely csak az égő anyag elfogyásá- 

köztudoraású, hogy a legalkalmatla
nabb az időjárás.

Az építész cég mindhárom tagja 
a felekezet, körül teljesített önzetlen 
munkálkodásuk (jutalmakén nyerte 
el a többszázezerpengős építkezést, 
vagy nyilvános pályázat útján? Mi 
ugyan nem olvastunk vagy hallot
tunk erre vonatkozó felhívást.

fia a közel félmilliós megtakarítás 
elég lett volna egy szükségszerű új 
pavillon építésére, milyen érdek pa
rancsolta, hogy ilyen horribilis ösz- 
szeget fordítsanak átalakítási mun
kákra?

Hogy sürgős nem volt az építke
zés, bizonyítja, hogy a közgyűlési 
határozat óta eltelt közel másfél évig 
kamatozott a majd félmilliós összeg.

A főorvosi kar pedig csodálkozva 
szemléli az átalakítási munkákat, 
melyekre nézetük szerint semmi 
szükség nincs.

am
val szűnik meg, de még sokáig érez
ni melegét. Szerette a gyermekeket, 
a szegényeket és a jámborokat és 
teljes erejével támogatta őket élete 
fogytáig. Szeretete önzetlen volt, két 
kézzel osztotta virágait, ez a szeretet 
az észen, belátáson és önismereten 
épült, s felsőbbrendű érzéssé fino
mult benne, mely csak az igaz lelkek 
tulajdona. A bűnösöket sajnálta, a 
tévedéseket, megbocsájtotta. a rágal
mazókat elkerülte, a gonoszságot 
megvetette. Csak a lényeget kereste. 
Hogy igazságos tudjon lenni, a tör
ténések okait és a közöltük lévő ősz- 
szefíiggéseket kutatta. Hite Istenben, 
emberben, emberiességben, minden
ben. ami az embert igazi felsőbb
rendű emberré emeli, rendíthetetlen 
volt. Mélységes hazafiéi szeretete 
mellett égett benne a vágy az őshaza, 
az ősi talaj iránt. Nehéz könnyek 
gördültek orcáira, ha zsidó testvérei 
szenvedéseiről hallott, nem sopánko
dott, nem méltatlankodott, nem ítélt: 
ennyit mondott: „Az emberek nem 
rosszak csak félrevezették őket”! 
Adár hó 7-ike, Mózes születése és 
egyúttal halála napja mély gondol
kozásra késztette, tisztelte a nagy 
embert a tíz parancsolat közvetítő
jét, népe vezérét és kiemelőjét az el
nyomásból és önmagára ébresztőjét, 
és csodálta törvényeinek idő által 
való szentesítését hitt azoknak a né
pet és az egész emberiségei fenntartó 
erejében. Szeretett Anyánk és mi 
gyermeke: csodáitok közelről is nagy 
emberi tulajdonságait. Áhítattal 
merült a Talmiul bölcsességeinek 
magyarázatába, tisztelte annak tu
dósait. akik közé Ő is tartozott. Ab 
hó 9-ikét mindig a friss gyász hevé
vel ünnepelte, gyászzsolozsmákat éne
kelt és az előtte és utána való na
pokat mély gyászban töltötte. Aki 
megérti nemcsak a nagy, hanem a 
törpe lelkeket is. akit az igazságos
ság és a szeretet győzelmében vetett 
hittől semmi sem tántoríthat el az 
maga is nagy ember.

Ilyen volt az én apám.
Dr. Silberfeldné, Liebermann Etelka
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dr. miniszteri tanácsosnak jelentését az „egyensúlytörvény” alapján megejtett adatszolgáltatás eredményeiről. Kiderül a jelentésből, hogy az átképzés után majdnem 13 ezer hely áll a keresztény értelmiség rendelkezésére s még az első évben kétezer állás foglalható el. A 10 alkalmazottnál többet foglalkoztató 1095 vállalatnál pontosan 12552 zsidóval több dolgozik, mint amennyit a törvény megenged. Az ő helyükbe kerülnek kellő átképzés után a keresztény munkaerők. A jelentés részletesen beszámol az átképzés módjáról is s büszkén állapítja meg. hogy az átképző tanfolyamok hallgatóit már biztos állás várja. Hangsúlyozza a jelentés azt is, hogy a kormánybiztos minden nehézség nélkül a vállalatok rendelkezésére bocsáthatja a szükséges munkaerőket.
(12652 zsidó alkalmazott kerül 

az utcára s a rohanó napi esemé
nyek s történelmi fordulatok köze
pette is nekünk állandóan erre a 
számra kell gondolnunk. Annál is 
inkább, mert...)Annál is inkább, mert a SZABADSÁG legutóbbi száma megadja a választ arra a cikksorozatra, amely Bajcsy Zsilinszky 
Endre puritán, példaadó tisztességét és tisztaságát próbálja kikezdeni. Megvádolván természetesen többek között azzal is .hogy köze van a „gazdagult zsidók terített asztalához”.A SZABADSÁG ezzel kapcsola

tosan szóról-szóra ezt írja, megjegyezvén, hogy a kihangsúlyozott részek is a SZABADSÁG-tól erednek: „A „gazdagult zsidók” ara 
nyalt egészen másfelé szórták már 
öt év előtt!... Az akkori politikai szellem attól kezdve préselt ki egészen 1935 októberig összesen 4.5 
millió pengőt a ..gazdagult zsidóktól”. akik elvakult gyávasággal. — s talán pillanatnyi gazdasági ellenszolgáltatások ellenében is — ezt a pénzt a terror parancsára részletekben összeadták s ebből támadt a sajtónak az a része, amely bontó munkával, felekezeti gyűlölködéssel immár öt év óta meg
bontani igyekszik a nemzeti tár
sadalmat ...” Majd így folytatja a SZABADSÁG: „Nekünk megvan 
a véleményünk a zsidókról Azokról a zsidókról, akik olyan csodálatos módon el tudnak vonatkozni saját maguktól s akik pillanatnyi, politikai, vagy gazdasági érdekekért milliókat tudtak áldozni 1936 előtt, nem gondolva meg, hogy ezzel saját hitsorsosaikat áldozzák 
fel. teszik ki a teljes gazdasági bi
zonytalanság kegyetlen ostorcsa
pásainak. falán azt remélve, hogy 
ők maguk bemenekülhetnek a biz
tonság zárt szigetére s ott bebur- kolózhatnak abba a junktimba, amely bizonyára védelmet ígért nekik, amidőn csákányával nekiesett a magyar belső béke, felekezeti türelem, a nemzeti egység és összetartás falainak.” (A SZA- 
BADS.4G nak megvan a vélemé
nye e zsidókról. S nekünk? Mint 
vélekedjünk mi ezekről a patká
nyokról? Legyünk antiszemitáb
bak náluk is, akkor, amikor az 
antiszemitizmusról...)Az antiszemitizmusról írt cikket a KORUNK SZAVA, az aktív katolikus orgánum október 15-iki számában Fűmet, a Temps présent szerkesztője. ..Nem állítom, hogy indokolatlan volna egyes nemzeteknél pártatlan bizottságok által hozott ítéletek alapján védekezni az ellen, hogy a zsidóság az ország vezető pozícióiban túl magas arányszámot foglaljon le magának... Azonban ezek a lépések semmikép sem igazolják azt a szörnyű antiszemitizmust, amely e lépéseket gyakran inspirálja. Az Egyház ezen a téren nem ismeri a

tréfát: jóságot parancsol minden néppel szemben, különösen a zsidó néppel szemben ...” „A XII. században kiáltotta el Szent Bernát e gyönyörű szavakat: Ne nyúlja
tok Izrael fiaihoz, mert ők a Mes
siás húsa, és vére, ha bántjátok 
őket, az Úrnak szemét sérthetitek 
meg!” „Világos tehát, hogy nem a katolicizmus volt az, amely üldözte a zsidókat. Ellenkezőleg a keresztény és katolikus szellem hiánya volt oka a zsidógyűlöletnek.” „Ez az oka annak, hogy XI. Pius elítélte az antiszemitizmust. A Szentszék tanítóhivatala emlékeztetett arra, hogy hogyan viselkedett az Egyház századok óta a zsidó nép szenvedéseivel szemben: 
A Szentszék megvédte ezt a né
pet az igazságtalan üldözések el
len és épp úgy, ahogy elítéli a gyűlöletet, amely az ellen a nép ellen irányul, amely egykor Isten választott népe volt, azt a gyűlöletet, amelyet manapság általában az antiszemitizmus szóval jelölnek. Ezt a szöveget XI. Pius pápa erősítette meg.” „A Civilta Catto- 
lica még pontosabban körülírta ezt a végleges elítélést és megállapította, hogy az antiszemitizmus keresztényellenes és hogy egyes szószólói távol állnak nemcsak a katolicizmustól, de a kereszténységtől is. Pártérdekből, anyagi érdekből a zsidók ellenségévé válni morális és vallási érvekkel nem igazolható. Ami pedig a faji és ethnikus jogokat illeti, ugyanez a cikk megfelel arra is: Még jobban elítéljük az antiszemita harc politikai formáit akkor is. ha hazafias motívumokra hivatkoznak elindítói ...”

(Hangsúlyozzuk, a kiemelt ré
szek nem tőlünk erednek. Újság
hírek. egymás mellé rakva. Érde
mes egy kissé elgondolkodni raj
tuk ...)
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Ernőd Tamás 
meghalt

Ernőd Tamás, a kiváló magyar 
költő 5,1 éves korában fagyva ra
don meghalt. Halála nagy gyásza 
a magyar irodalomnak és különö
sen súlyos vesztesége a magyar 
zsidóságnak, melynek hűséges, ra
gaszkodó, áldozatkész l'ia volt, 
izzó magyar volt, de egyben öntu
datos zsidó. A világháború leg
szebb háborús verseit ö irta. Ezek 
közül az Oda kellett adni.... Kel 
hcdolf. A nyolcadik osztály, A fa
láb, He majd egyszer mindnyájan 
visszajönnek, megzenésítve bejár
ták az egész országot. De ö írta 
azokat a gyönyörű verseket is. 
melyekből a méltatlanul megvá
dolt, megbántott magyar zsidóság 
fájdalma sirt; a külföldön tanul.) 
zsidó diákról szóló, aki belepusz
tul a sok nélkülözésbe és egy csen
des éjszakán már csak a túlvilág! 
diplomát tudja átadni öreg szülei
nek, szintén országos hírűvé vált.

Ernőd Tamás, családi névé:: 
Fleiseher Ernő 1888-ban születet! 
Berekböszörményben, Bilia mie
gyében. Iskoláit Nagyváradon vé
gezte. Már. mint joghallgató kez
dett újságírással foglalkozni, a 
Nagyváradi Napló munkatál sa 
lett. Amikor 1908-ban megalakult 
a Holnap irodalmi társaság, mely 
az új magyar irodalom legkivá
lóbb reprezentánsait. Ady Endrét. 
Babits Mihályt. .Juhász Gyulái, 
Dutka Ákost. Tab. ry Gézát, Bo 
lázs Bélát és Miklós Jutkát gyűj
tötte egybe. Ernőd Tamás az i lsük 
között csatlakozott hozzá és ab
ban az antológiában, melyet ez a 
társaság adott ki Antal Sándor 
szerkesztésében, jelentek meg elő
ször Ernőd Tamás versei.

Később Budapestre került Ernőd 
Tamás. Itt írta ragyogó háborús 
verseit és azokat a költeménye
ket, melyek először napilapok és 
folyóiratok hasábjain jelentek 
meg, majd három kötetbe gyűjtve 
Ferenc József ládájából, Díesérel- 
Dícsőség és 1‘esfi hegedű címen.

Versein kívül színpadi műveivel 
irta be Ernőd Tárná-; nevét a ma
gyar irodalom történetébe. A ,l/é 
zeskalács. melyet Szirmai Albert 
tál együtt írt. több százszor ke
rült színre, de nagy sikert ara: 
tak Töröl; ltezsö társaságában irt 
színdarabjai, a Borosa Amerika 
bán. Kél lány az utcán és a Fi 

zessen nagysád! is. Mint fordító az 
elsők között állt, ő fordította a 
I 'alpom -t. mely a múlt szezonban 
a Magyar Színházban került szín
re es ót bízta meg a Nemzeti Szín 
ház ugyancsak a nmlt szezonban a 
Liliomfi és utolsó munkája a /■*< ’- 
leskel nótárius átdolgozása volt, 
melyhez Siklós Albert írt zenét. 
De ezeken az egész estét betöltő 
.színműveken kívül számtalan egy- 
felvonásosa. tréfája, kis darabja 
kei ült színre az ország színpa
dain.

Három év óta betegeskedett. 
Szívbaj kínozta és ez végzett vele 
múlt szombaton Nagyváradon, 
ahol néhány hete tartózkodott és 
amely így színhelyévé vált elin
dulása után elmúlásának is.

21 Magyar Hiszekegy 
a Daily Telegraph-ban

London, 193S. október.
A Balig Telegraph című lapban 

megjelent a Magyar Hiszekegy szö
vege. Ezzel kapcsolatban levelet in
téztein a lap kiadójához, melyet a 
lap október 18-i számában közölt. A 
levél a következőket tartalmazta:

Iram,
ahhoz, hogy világosan megérthes
sük a magyar revizionizmus doktrí
náit és dogmáit, ismernünk kell a 
magyar „Credo" pontos és hiteles 
szövegét. Ez a következő:

..Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország fellő má

riásában."
Ezt a „Credo” megzenésített fór 

májában az utolsó sorban szereplő 
„hiszek” szót háromszor éneklik. (Az 
önök levelezője a ..hiszek” szó há
romszori megismétlését ezzel a kife
jezéssel pótolta: ..Háromszor hi
szek ...”)

A „Credo” ezekkel a szavakkal 
végződik:
„Csonka Magyarország nem ország. 
Egész Magyarország mennyország".

Az „Egész Magyarország menny
ország" alatt azt a Magyarországot 
értjük, mely a Kárpátoktól az Ad
rin tengerig és Dévénytől a Vas
kapuig terjed.

Az ön tisztelő híve:
Bee. Emil Ehrnthal

S. GroveHOuse, Highgate,
X. Oel.lt).

Palesztina női szemmel
Október 12-én, szerdán este érdekes 

felolvasást tartott Monostory Ada a 
budai izr. hitközség művelődési kö
rében. Készülő regényéből olvasott 
fel a kitűnő írónő, élénk színekkel 
tárva a hallgatóság' elé a forrongó 
Palesztina minden hibáját és szép
ségét.

„Nurrit. a jó pofa bedöngött a szo
bába. Nem lehet erre a járásra egye
bet mondani, minthogy döngött. 
mert hatalmas lábait a iólmegter- 
mctt Nurrit úgy vagdosta a földhöz, 
mint egy német gyalogezred.

— Salom! — énekelte zengőn és 
kedvesen, hosszú, fínomujjú. de sár
ga és feketefoltos kezét Éva felé 
nyújtva.

— Te vagy az Éva? — kérdezte és 
1 eleletet sem várva beszélt tovább — 
Civia már sokat mesélt rólad, de 
nem jöhettem előbb, hogy megnézze
lek. mert a garázsban rengeteg dol
gom volt. Tudod, a gazdagok most 
nyaralni mennek. Libanonba, Cip
rusba és Rhodosba és rendbehozat- 
ják a kocsijukat. Túlórázunk, igaz, 
hogy dupla órabért kapunk, de még 
így sem jó biznesz, mert öt percnyi 
re van a garázstól Bat-Galim és még 
sem mehetünk el. hogy egy kicsit 
felfrissítsük magunkat. Azt szoktuk 
tenni, hogy a függöny mögött letus
soljuk egymást az autómosó gumi
csővel. így azután valahogy kibírjuk 
estig, mert tarthatatlan a hőség, ha 
az ember folyton a kocsi alatt mász
kál és a csavarokat húzza meg a 
francia kulccsal.

Éva nem bírta tovább. Egész ebéd 
alatt fel-fel törő nevetés most újult 
erővel szakadt ki belőle”.

Így kezdődik a regény, Kiryath- 
Biaükban. a német telepen, amelyet 
ügyes és szorgalmas kezek szinte 
máról holnapra varázsoltak elő a fi- 
nomszemü tengerparti fövényből, a 
llaifa i Öböl mentén. Tgy kezdődik a 
regény hősnőjének sorsa a furcsa, 
szokatlan környezetben, amelyhez 
lassan hozzászokik és megszereti, de 
megérteni csak hosszú évek múlva 
tudja az új világot, amikor már lé
lekben is hozzáidomul környezetéhez. 
Akkor már látja a szépségeket is. 
Palesztina sajátos megható, lenyű
göző, komor és fenséges szépségét.

A mindvégig érdekes előadás után 
a hallgatóság lelkes tapsokkal jutái 
inazta a fiatal írónőt.

— Szálkái Géza dr. lábápoló (pe
dikűr). Hygienikus, modern, szak
szerű tyúkszem vágás és lábápolás. 
Hívásra házhoz jövök! Budapest, 
NÉ, Kruspér-utca 6. f. 11.

Iskolásgyermekek orth. kóser intemátusa 
Valláserkölcsi nevelés, korrepetálás, né
met társalgás. Az összes iskolák köze

lében. Kitűnő referenciák '■
Virág Gyuláné, Budapest, VI., Ó-ucca 42.
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JP TE C 'JT a r r O K 
WOT 1ESZÁ130 II.

Orgán - orkánA Szombat — er fangt scliou wieder tilt! megrója azokat, akik kritikát mernek mondani a Síp-utcai kancelláriáról. Elmefnt- latását ezzel a — szójátékkal? végzi: „Nincs értelme a viharcsi- nálásnak. Organizálásra van szükség, nem pedig orkanizálásra”.Lapunk szakkihordója, mint nj 
l'ojtina. az orgán—orkántól meg- ihletődve, a következő sorokat küldte he hozzánk: 
d Szombat, ó Szombat ó Síp-báli bombái
tól ns neológ orgán ... 
düh mért tör ki torkán.
Mióta fönn van a Síp-béli ugorkán, 
bősz haragját szórja, akár egy 

ugor khán. 
Szeretné. hu híre száguldna, min! 

orkán, 
hogy iné ö a choehme milliomos 

Morgón. 
Pedig hát, pedig hát... hűli, 

ettől felhorkán!
„Kán choehme, kán choehme. 

ojjoj, aber gór kán' ...

A „Legyező" hirdetVájjon mit?llát amit egy valódi és hamisítatlan hitbnzgalmi lap, úgyis mint ..a magyar zsidóság politikai hetilapja” hirdethet.így pl. a i. é. 38 39.. 49. és 41. számában „Garszonszobákat hirdet, „átutazóknak, lépcsőházi ál 
utazóknak..." Valószínűleg olyanoknak. akik hitbuzgalmuk alapos mélyítésére pont lépcsőházi ál 
utazói garszon-szobákat keresnek.Aztán mást is hirdet:Egy vas- és fűszerkereskedelmi cég megbízható segédet keres. Aki a „Legyező”Mcii hirdet, valószínűleg nem árja. S az is valószínű, hogy nem kifejezetten arja alkalmazottat keres. Nem különös.hogy ebben a hitbnzgalmi lapban, úgyis mint a magyar zsidóság politikai hetilapjában, a hirdetés kihangsúlyozza, hogy: „Szombaton az üz
let nyitva!"ilát ilyeneket hirdet a „Legyező”. S mindezekkel es mimi ezeken át még egyet: azoknak a hatalmasságoknak nagyobb dicső ségét, akik a zsidó adófizetők keserves garasaiból oly határtalan bőkezűséggel gondoskodnak róla.

„Elhal a dal”
Hollós Korvin Lajosnak a jel"s 

költőnek legújabb verseskötete jeleni 
meg a fenti címen. A költőt nem 
kell bemutatnunk. eddigi köteteivel 
már beírta nevét az újabb magyar 
irodalom lapjaiba. Ebbe a kötetébe 
néhány közismert régebbi költemé
nyén kívül újabb termését gyűjtötte 
csokorba.

A kötet legmélyebb érzésű verse 
kétségkívül a bevezető „Oda”, amely
ben mély, de kissé kesernyés filozó
fiával fejtegeti a világ és a költő 
kapcsolatát és végül is a kölú'í fel
adatát a következőkben jelöli meg:
„A bölcs és tudós a társadalom agya, 
a feltalálók: karjai, lábai 
le szive, lelki ismerete 
légy, aki hallatod érte hangod!
S megértenek mind, nem maradsz 

igy maga I. 
Tanítsd a népet s h-sz, aki maid 

becsül, 
mert hivatásod egy lehet, hogy 
szónoka légy a világ ügyének".

Sajnos a költő korunkban — álla
pítja meg önkinzó gúnnyal Korvin 
— mindenki által szépült, éhen pusz
tuló. fölösleges ember, aki 
„Hajdan is alamizsnán élt. ha ,ió> 

urak, 
jóval tartották — s akkor is azért 
hogy enniük legyen, aminek 1'aiát 
jelentőségét s lényegét maguk som 
értették többnyire, avagy cigánynak 

nézték, 
ki konyhán evett a többi cseléddel . 
(A költő sorsa).

A költő hangja kesernyésebb lett,

Blau emlékkönyv
Irta: Dr. PFEIFFER IZSÁK monori főrabbi 

II.
Az irodalomtörténet köréi); tarto

zó értekezések: Lebovits X. S. 
(Brooklyn) kimutatja M. Cin Li z- 
zato drámáinak viszonyát a Zú'nár- 
hoz. A sokoldalú Krausz Sámuel 
(Wien). Kohut Artieh komplexumá
nak szellemi és anyagi támogatói
ról ír. E felsorolás kiegészítéséül 
szolgál ugyancsak Krausz szerkesz
tésében megjelent Additame i'ia al 
r. Amram chószida. Kohut nagy
bátyja. volt irsai rabbi, akinek em
léke hitközségében még < levenen el. 
L. Dr. Fischer Benjámin: Az iga d 
pap. Ünnepi szónoklat Biichler 
Zsigmond albertirsai főrabbi Sí éves 
papi jubileuma alkalmából. Krausz 
iiem említi azokat, akiket Kohut 
miivé I. kötetének zárószaváhan so
rol fel, mint anyagi támogatóit, köz
tük van 1. Ferenc .József. Mihailovie 
és Haynaíd érsekek. Dttlánsky pécsi 
püspök, stb. Az utolsónak említett
hez különösen meleg viszony fűzte 
Kohutot s e sorok író iának kezei kö
zött van Kohut egyik kéziratos pré
dikációja. amelyet o dr. Dulánszky 
Ferdinánd püspöknek ajánl ..ki tu

Expressz- és postajaratok 
hetenként

1 KIEST ..VELENCE-bíl 
Dalmácia, Albánia,Görög- 

ország, Törökország, 
Egyptom, Palesztina, 

Szíria, Rhodos 
Fekete tengerre.

Felvilágosítást és prospektust

ADRIATICA
Tengerhajózási Rt

VI!. THÖKÖLY-UT 2 IV.. VÁCI-Ű. 4
AcirsaiicaForg.Iroda Kft.
V., Nádor-utca 21 V., Szent lstván-krt 4

a bánatot és az élet terhét súlyosab
ban érzi és előbbi kitételével széni
ben ez az egyéni fájdalom nyomul 
előtérbe. (A lárva mögött. Beszelj 
barátom) Egyes verseiben maró gúny 
is olvasható (Freskók).

A költő újabb kötete további fej
lődést mutat és bizonyára ezek a 
versek is ép úgy megtalálják az 
uti.í az olvasóközönség szívéhez, 
mint előző versei. (T.) 

dományos törekvéseimet moraliter 
és anyagilag pártolni párját ritkító) 
módon kegyeskedik.” (L.- még Ün
nepi mű a Ferenc/. József Orsz. 
R.ibbiképző Int. 50 éves jubileumá
ra. Bt). 1927. Július Fischer: Dr. 
Alex Kohut 169. 1.) Lányi György, 
Mirha József Lebensohti költői ké
siét rajzolja meg.

Weisz Pál. a hírneves angol ezre
des. Lawrenee „A bölcsesség hét pil
lére” c. munkájának az arabság mai 
viszonyairól szóló feljegyzéseihez ál
lapítja meg a bibliai analógiákat. 
Lawrenee nem volt a zsidók barátja, 
s."t szellemi őse a pánarab ideoló
giának.

Ide kell sorolnunk Guttniann Mi- 
dv irodalmi revíijét, mely az új 

héber és judaisztikus munkákat mu
latja be, számszerűit kb. százat. 
Guttmann rektornak nem itt kezdő
dik recenzióié munkássága, de e té,- 
ren. Barin r is Illan után, valóság
gal tradicionális feladatot vállalt a 
ludasnak < minden készségnek nem 
kisebb eszközeivel. Csodálatos sok
oldalúsága. megértő és megérző szel
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leme. akár a középkori héber költé
szetről, akár Jacob új Genesis ki
adásáról, Lőw Flórájának VI. köte
téről. Tchernovitz Toldoth Ha- 
Halakan-járól. vagy Sípos István: 
A Pentateuehus mózesi szerzősége e. 
munkáról ír. Gerliard Seholem je
lentőségét a Kabbalái irodalom fel
tárásában. vagy Agnon irodalmi he
lyét az új zsidó belletrisztikában. 
Csak arról nem esik szó. mivel já
rult ő hozzá mind e tudománykörök
höz és a könyvekben felmerülő pro
blémákhoz. nincs szó pl. arról a hó
doló elismerésről, mellyel Tcherno- 
witz műve 1. köt. 66. lapján Gutt- 
mann Aszmaehta e. munkájáról em
lékezik meg.

A magyar zsidóság történetéhez 
tartozik hat dolgozat. Bernstein Béla 
régi munkaterületéhez tér vissza és 
a zsidó kérdésre vonatkozó 1848 előt
ti irodalmat tárgyalja. Grosszmann 
Zsigmond az 1820. évi pesti kons- 
kripe.ió adatait tárja fel. Fontos és 
ma kiváltkép lerögzítésre érdemes 
az a megállapítása, hogy már akkor 
a Pesten lakó zsidó családfők három
ötöd része magyar születésű volt. 
Csetényi Imre, a múlt század negy
venes liberális sajtójának a zsidó 
kérdéshez való állásfoglalását is
merte s így kiegészítésül Bernstein 
dolgozatához. Ugyanide vág Zsoldos 
.Tenő munkája, mely érdekesen mu
tatja be. hogyan emlékeztek meg 
ugyanaz időtájt a magyar írók a 
felvilágosodás német—zsidó vezér
alakjairól, Mendelssohnról. Banda- 
vid Lázárról.

Goldberger Izidor a tatatóvárosi 
zsidóság történetét ad.ia nagyjelen
tőségű. bár már ismert, régi okmá
nyok közlésével, a lóg jelentősebb az. 
amely 1490-ből Corvin Jánostól szár
mazik.

Nagy szorgalommal készült Bako
nyi László dolgozata ..A kongresz- 
szusi zsidó hitközségek statisztikája” 
címen, mely sok irányban forrás
munkául fog szolgálni.

Különös megbecsüléssel illik a kö
tet kapcsán megemlékeznünk Mun
kácsi Ernőnek, az itáliai könyvtá
rak héber kódexeinek miniatürmű- 
vészetéről szóló munkájáról és nem 
azért, mert a munkatársak közöli az 
egyetlen, aki nem hivatalból munká
sa a zsidó hagyományoknak. De hi
vatott. Kutatásai e téren alapvetők 
és klasszikusak, benne a zsidó tudo
mány embere, a művészet tudósa és 
a zsidó lélek szerelmese egyesült, 
hogy ezen a meglehetősen parlagon 
maradt területen egyetemes jelentő
ségűt alkosson. A magyar zsidó tu
dományosságnak egyik legnagyobb 
értéke az ő ezirányú munkássága. 
Kár. hogy dolgozatát nem kísérik a 
Múlt és Jövőből ismert képek.

Csak két szerény megjegyzés. A 
Túr Óraeh Chájjim bevezető lapján 
a négy szimbolikus állat képe tény
leg az Atvák Példabeszédeiből ered, 
de ide úgy tartozik, hogy ma az 
Óraeh Chájim ezzel a példázatok
ból vett tanítással kezdődik.

A Teir .Tóseh Déál bevezető képe 
vágási jelenetet mutat. Munkácsi 
azt hiszi, hogy az állat azért van 

részben letakarva, hogy a metsző 
ruhája be ne szennyeződjék. Nekem 
az jut eszembe, hogy Talmud Chrel- 
lim 30. lapján szó van kendő alatt 
történő vágásról. Ennek pedig mesz- 
szeágazó vallástörténeti analógiái 
vannak, amelyhez tartozik .Torna 26. 
a. is: a zsiradékkal befedték az. 
áldozati állat elvágott nyakrészét 
(Béth hászehitá. L. Rási Lev. 1. 8. 
hsz.) Nem tudom, nem egy ilyen ős
kultuszokban gyökerező eljárásnak 
halvány residuuma-o a vágáshoz elő
készített a félig letakart állati

Patai Rafael tanulmánya a keleti 
folklóré körébe tartozik. Azt a kép
zetet tárgyalja, hogy a kék színnek 
szemmel verést törő erőt tulajdoníta
nak. Grossmannal szemben azt a né
zetet vallja, hogy a kék az eget jele
níti meg, ahová a varázserő nem 
juthat be.

Winklerné Munkácsi Noémi, a ki
váló költő papnő, zsidó lakodalmi 
szokásokról számol be. Tlven irányú 
gyűjtéseivel — talán még ideién 
'••m — nagy szolgálatokat tehet a 
teliesen elhanyagolt zsidó folk’oré- 
nak.

Deutseb Gábor, a lelkes, fiatal 
rabbi, a Tóra heti szidráihoz rövid 
prédikációvázlntokat ad. sok emel
kedett és értékes gondolata van. 
melyek az élő szó erejével sem veszt
hetik el hatásukat a hallgatókra.

Az egész kötet méltó megnyilatko
zása a magyar zsidó tudománynak. 
Becsületére válik annak a munkás
ságnak. hogy ma is és ilyet kén°s 
adni. Blan Laios emlékét ennél szeb
ben megtisztelni, szellemének hato
sát nyomatékosabban dokumentálni 
máskép aligha lehetett volna. Ezt a 
szellemet őrizni, ezeket az energiá
kat ápolni a magyar zsidóság leg
szebb feladata.

Mindenkit érdeklő
könyv a

Lakók és bérbeadók 
joga.

Irta: HERÉNYI SÁNDOR dr. 
ügyvéd, szakíró.

Tartalmazza a legújabb lakás- 
rendedet teSFes és h&ieles 
szövegéi bőséges magyaráza
tokkal, 1000 vezérszóval betű
soros tá gymutatóval és a 
gyár polgári magánjog 
üSrvény javaslatának 
teljes ssöveg ive?.

fára 3 pengő.
Kapható a Zsidó Élet kiadóhivatalában.

HÁZTARTÁS

Rostbeuf
A liba melléből 4 szép szeletet vá

gunk, mindkét oldalát bekenjük fa
gyos zsírral. 2 óráig pihenni hagy
juk. aztán beborsozzuk és forró zsír
ban mindkét oldalán 20-20 percig 
sütjük. Burgonyapürét tálalunk 
mellé.

Villámsütsmény
6 tojás súlyú cukor, 5 tojás súlyú 

liszt. 4 tojás súlyú zsír, I citrom levét 
és héját jól kikeverünk, végül a 6 
tojás nagyon kemény habjával össze
keverjük. Hirtelen sütjük meleg sü
tőben. Vaníliás porcukorral meg
hintjük.

Az egyedüli orlhodox baromfiüzlet 
Budán. 

Állandóan itteni vágású baromfi raktáron 
Díjtalan házhozszállítás, telefon

rendelésre is 
rriedmann D. Margit-kőrut 7. szám.

Telelőn: 15-18-97

Hasznos tudnivalók
Házi vegytisztítás

Cukor foltot: csupán forró vízzel 
vesszük ki.

Gyümölcs foltot: vászon és fehér
neműből vízzel, kénnel és Eau de Ja- 
vellevel. Színes vágj- gyapjuszövet
tet melegvizes szalmiákszfesz vagy 
Eau de Javallével. Selyemből hígí
tott tiszta spiritusszal.

Kávét: tiszta vízzel.
Olajfestékei: tiszta terpentinolaj

jal.
Tejexkávét: szappanos vízzel. Sely

met benzinnel.
Tésztát: citromlé. borkősav (de 

csak fehérneműből).
Kért: hidegvízzel.
Gyertyát: Itatós papíroson forró

vassal.
Zsírt: Benzinnel vagy terpentin

olajjal.
Lea

Legolcsóbban mos, fesi, tisztif

Gerőííy gőzmosoda
Szondy-u 66. Telefonhivó 12-57-67 

Legkisebb mennyiségű kilós ruháért is házhoz 
küldők.

BODáN,
a Császárfürdő közvetlen közelében
3 szobás, komfortos lakás 
november 1-re kiadó.
Azonnal és eéfaglalhsftő !

Cím: III., Lukács-u. 4
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HÍRE

1938 október 26, szerda — Chesvan 
1, rós ehódes chesváu 2. napja -■ 
oki. 27. csütörtök — Chesváu 2, - - 
okt. 2o, péntek - Chesváu 3 (s'.om- 
bat bejöv.: 4.37.) — okt. 29, szombat
— Chesváu 4 (hetiszakasz: Nóách, 
hallóra: Kóni akóróii, szombat ki
men.: 5.22) — oki. 36, vasárnap -- 
Chesváu 5 — okt. 31, hétfő — Ches
van 6. — november 1, kedd — Ches 
van 7 — no.’. 2. szerda — Chesvan 8
— nov. 3, csütörtök — Chesvan 9 — 
nov. 4, péntek — Chesvan 10 (szom 
bal bejöv. 4.26) — nov. 5, szombat - 
Chesvan 11 (hetiszakasz: Lech löchó, 
haftóra: Lómó szóómer, szombat 
kimen.: 5.11.)

— Felkérjük mélyen tisztelt ol
vasóinkat, hogy esedékes előfizetési 
díjaikat kiadóhivatalunk címére 
(Budapest, VII., Erzsébet-körút 18. 
fszt. í.) juttatni szíveskedjenek.

— Házasság. Dr. Sehwarcz Mór 
leányárvaházi rabbi-tanár és Kiéin 
.Margit hittantanárnő október 23-án, 
vasárnap tartották esküvőjüket a 
Leányárvaház templomában. Az es- 
ketési szertartást dr. Grosszmann 
Zsigmond főrabbi végezte dr. Jakab 
Jenő gyöngyösi rabbi intézett az 
ifjú párhoz ragyogó szépségű be
szédet. A templomot zsúfolásig 
megtöltő közönség soraiban megje
lent teljes számban a Pesti Izr. Nő
egylet elnöksége is.

— Nagy Andor gyásza.Súlyos csa
pás érte Nagy Andor tőzsdetaná
csost, a Pesti Izr. Hitközség elöl
járóját. Fia, Nagy Pál negyvennégy 
éves korában elhúnyt. Temetésén a 
felekezeti és társadalmi élet szá
mos tagja jelent meg. A búcsúbe
szédet dr. Hevesi Simon vezető-fő
rabbi tartotta. A gyászoló csalá
dot sokan keresték fel igaz rész
vétükkel.

— Francia nyelvoktatás kezdők
nek és haladóknak egyénenként és 
csoportonként dr. Vidor Pálnénál. 
II!., Zsigmond király-útja 49. Tele
fon: 366—664.
— Szimchasz Tauró ünnepségek a 

budai templomokban. A budai hit
község templomaiban Szimchasz 
Tauró alkalmával a ehószeni meg
tiszteltetésben a következők részesül

tek: az Ontőház-uteai főtemplomban 
dr. Kiss Arnold vezető-főrabbi, dr. 
Szemere Samu tanügyi főtanácsos 
és Geszíes Ferenc pártelnök. Az új
laki templomban: sr. Vidor Pál 
rabbi, Ippér Sándor gyáros és Már
iusz Aladár nagykereskedő. A Bocs 
kai-úti templomban: dr. Bene- 
scliofszky Imre főrabbi, Gellért 
Gyula HÉV felügyelő és Krausz 
Miklós. Az Öntőház-utcai templom
részéről a hitközségi iroda helyisé
geiben okt. 18-án tartottak nagy
szabású uzsonnát, az Újlaki tanács
teremben ugyanaznap d. u. 4 óra
kor volt megvendégelés, amelyen 
100 gyermeket is vendégül láttak. 
Végül a Lágymányosi körzetben, 
október 22-én több mint százszemé
lyes vacsora keretében ünnepelték a 
Tóra vőlegényeit. Mindhárom he
lyen tartalmas szép beszédek hang
zottak el, melyeknek főtémája az 
élő Tóra iránti mélységes tisztelet 
és a hazához való törhetetlen hű
ség, feltétlen ragaszkodás és az ön
feláldozó szeretet volt.

— Halálozás. Szeptember 15-én te
mették el Kecskeméten, özv. Dr. Fo
dor Jenőnét, a nőegylet hosszú idő
kön át példátlan buzgósággai fára
dozó elnökasszonyát, utóbb örökös 
tb. elnökasszonyát, a Vöröskereszt 
érdemrend, továbbá több minisz
teri elismerő okirat tulajdonosát. A 
jótékonyságnak valóságos apostola 
volt; reggeitől-estig járt szegényei
hez fáradhatatlan kitartással, hideg 
vagy meleg, zimankó vagy forró
ság nem tarthatta vissza akkor ,ha 
segíteni, gyámolítani kellett. Sok
szor lehetett látni, amint nagy cso
magokat cipelt és hordott szomorú, 
szomorú hajlékokban a legkülönbö
zőbb élelmiszereket .ruhanemüeket 
s a könyörületes támogatásnak leg
változatosabb cikkeit. A köztiszte
letnek és osztatlan szeretetnek jog
gal kiérdemelt legmagasabb polcá
ról, 40 éves közéleti áldásos műkö
dés után betegsége miatt volt kény
telen lemondani, de visszavonulása 
után is, minden gondolatával a nél
külözők, szenvedők támogatója ma
radt. Végtisztességén megnyilvánult 
bensőséges részvét őszintesége és 
melegsége megmutatta, hogy ki 
volt „Fodor néni” Kecskemét egész 
társadalmának. Dr. Borsodi József 
főrabbi és Dr. Szigeti Iván ügyvéd, 
nőegyleti titkár, szívből fakadó és 
szívhez szóló szavakkal búcsúztat
ták. A temetésen Leiehner Hermáim 
főkántor és Székely Jenő karnagy 
vezetése alatt álló vegyes nagykar 
működött közre.

— Keliner Lajosné, szül. Kohn 
Irén 67 éves korában hirtelen el
húnyt. Temetése nagy részvét mel
lett folyt le az egri temetőben. Kár
páti Károly olimpiai bajnok édes
anyját gyászolja az elhúnytban.

özv. Hőnig Viimosné, szül.Sehlan- 
ger Cecília, 86 éves korában Buda
pesten elhúnyt. Temetése október 
21-én folyt le mély részvét mellett. 
Az elhúnytban Dr. Csergő Hugó a 
pesti hitközség főjegyzője és dr. 
Hőnig Izsó főorvos édesanyjukat 
gyászolják.

— Nagy Elemér kinevezése. A 
Belügyminiszter Nagy Elemért el
sőosztályú belügyminisztériumi fő
számtanácsossá nevezte ki. Nagy 
Elemér hosszú évek óta tevékeny 
tagja a Budai Izr. Hitközségnek.

— Lőw Immánuel jubileuma. A 
szegedi izr. szentegylet az elmúlt 
héten tartotta évi közgyűlését, me
lyen bensőséges ünneplésben része
sítették dr. Lőw Immánuel felsőházi 
tag, szegedi főrabbit 6Ü éves papi 
működése alkalmából. Lőw Immá
nuelnek a magyarság és a zsidóság 
érdekében kifejtett munkálkodásá
ról legközelebbi számunkban hosz- 
szabb cikk keretében számolunk be 
olvasóinknak.

— Sólausz Szeudausz Társaság 
Budán. Az Öntőház-uteai főtemplom 
hívei megalapították a Sólausz 
Szeudausz Társaságot (Szombat dél
utáni lakoma Társaság), melynek 
célja a hitmélyítés és a hagyomá
nyok ápolása. A Társaság megvá
lasztotta vezetőségét, melynek el
nöke Katona Gyula szertartási elöl
járó, társelnöke, Kammer Vilmos 
kormányfőtanácsos, tanügyi elöl
járó lett. A vezetőség többi tag
jai: Diósi Jenő hitk. főtitkár, Sehall 
Miksa, Grünfeld Henrik, Győző Jó
zsef, Reismann Vince és Sirota Sán
dor, a főtemplom kitűnő főkántora. 
Az első összejövetel szombaton 
folyt le a hitközségi iroda helyi
ségeiben, melyen dr. Kriszhaber 
Adolf, a hitközség és Bíró Géza min. 
tan., a Chevra elnöke is megjelen
tek. Ez alkalommal a Maskil Él Dal 
egyesület volt a vendéglátó. A Tóra
magyarázatot dr. Kiss Arnold tar
totta, a hagyományos zömirausz 
énekeket Sirota Sándor főkántorral 
együtt énekelték a hívek. A legkö
zelebbi összejövetel szombaton %4 
órakor lesz. Megemlítjük még, hogy 
a főtemplom Szimchasz Tauró reg
geli istentiszteletén Grünfeld Hen
rik, Szántó Bertalan és Hauser 
Hugó voltak a ehószenok.
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ü mtM érdekességeiből
Rovatvezető: GÁLOS! SOMA

A Pesti Ixr. Hitközség gyermekéveiből
v. ;

Kunewalder Koppl és Herz Ja 
kab, a pestiek tekintélyes vezetői 
részére ugyanilyen meghatalmazást 
adtak: Redlich Siskáid, a galíciai é - 
morvaországiak részéről. Toseh Mo.i- 
zes. Petrip Izsák. Maek .Jakab a 
pestmegyeiek. Ury József mint fe
hérmegyei kiküldött. Boskovitz Lobi, 
Áron Jón Olmiitz. Moyzes palotai. 
Sámuel tokaji, Moyzes óaradi kikül
döttek Natau Jolsváról. Miklovetz 
Mózes Nyitráról stb. az összes vá- 
sárlátogatók nevében.

Latin panaszbeadványukban fel 
vaínnak sorolva sérelmeik, hogy a 
hús és bor 2—4 krajcárral számukra 
drágább, mint a keresztényeknek 
hogy flagellum hujus monopólium, 
ezen kiváltság ostora milyen súlyo
san sújtja őket. Még a „potus Caffé 
ad se compellunt” — magukhoz ra
gadták még a kávéital bérbeadását 
is, mihez igazán nem volt közük.

A mozgalomnak elég gyors ered
ménye lett. Királyi rendelet kivette 
a kóser konyha és velejárói jogbér
letét a magánbérlők kezéből és u/ 
eddigi fizettség mellett a zsidó köz
ségnek rendelte átadni. A „hiesige 
tollerierte Judengemeinde” kérel
mére a városi tanács Boráros János 
városbíró. Vitmesser Mátyás rendőr
kapitány. Domokos József taná
csos, Tirnberger András főjegyző, 
az ügyeket legjobban ismerő tagok
ból álló bizottságot küldött ki az 
iigy intézésére, annak javaslatára 
pedig a zsidóság köréből kinevezett 
egy hattagú választmányt, kik a kö
vetkező (német nyelvű) nyilatkoza
tot adták ki:

,.Mi alulírottak a 16003. sz. a. folyó 
évi okt. 10-én kelt magas kir. kama
rai rendelet folytán a tekintetes vá
rosi tanács által megválasztott kép
viseleti tagok, ezennel kötelezzük 
magunkat, hogy a hivatkozott, va
lamint 23264. sz. magas kir. hely
tartósági rendelettel közölt Legfel
sőbb elhatározás folytán az itteni 
zsidó község kóser bor és húsmérése 
ügyében hűen és lelki ismeretesen 
helytállnak: a legmagasabb rendem 
tét a zsidóság elnyomása és kihágá
sok nélkül foganatosítjuk, továbbá, 
hogy hat egymásra következő évben 
évi 2005 írt. városi illetéket időleges 
félévi részletekben községünk részé

ről a városi pénztárba befizetünk. 
Tesszük ezt annál biztosabban, 
mert ellenesetben egyetemlegesen, 
egyik a másikáért összes vagyonúnk
kal felelve, nemtoljesítós esetén a 
város kielégíljéscére végrehajtásilag 
kötelezve vagyunk. Kelt Pesten. 
1799. évi aug. 17-én. llirsehl Bosco- 
vitz, Sehönstein .Jakab. Bauer Sala
mon. Mamii Salamon. Tétényer Ja
kab, Triester Mayer József, Pinkesz 
Bikán (héber névaláírással).” Minden 
név mellett az illető pecsétje. Hat 
kereskedőnél horgony van rávésve.

Némely személy változással ez a 
választmány az év október 15-én kér
te a tanácstól. hogy ne csak az 
árenda manipulációval legyenek 
megbízva, hanem eszközölje ki a 
tanács az udvari kamaránál, hogv 
minden, a templom, a rabbi és a 
metszőkre vonatkozó ügyekben ’.s 
ők intézkedhessenek. Ezt a jogot 
4222 1799. sz. a. meg is kapták és így 
ez a bizottság volt az első kormány- 
hatóságilag jóváhagyott szere a 
pesti zsidóság vallásügyének, hit
életének irányítására.

\ kóser intézmények jogból leté
tiek ügye ezzel ugyan új mederbe 
jutott, de éveken át sem volt békes
ség a dolog köiiil. Nem volt sza
bályzat, mely a vezetők és a vá
lasztmány teendőiben rendet ti rém
iéit volna.

Az 1817 szeptemberi tisztújítás 
Ullmann Mózes, Mauthner Adám, 
Prcisach Izsák, Kohn Hermán. Ilo- 
senfeld Lipót, Koppéi Móric és Lei t- 
ner Jakab elöljárók mellé 12 tagú 
választmányt küldött ki és mindig 
a zsidó összesség képviselője 
nyerte el a jogot, most már 2201) 
forintért. A városi tanács 1818 áp- 
ri! 25-én kiadta a választmány kö
telességeit tartalmazó szabályzatot. 
E szerint 1. A konyhák és kóser bor 
.íremiáját pontosan fizessék. 2. Fel 
ügyelettel tartoznak az imaház. kór
ház és húsmérés körül. 3. (’sakis to
lerált zsidónak adhatják albérletbe 
a kimérési jogokat és megbízottakat 
kötelesek állítani, kik a csavar
gókra és veszedelmes esőcselékre vi
gyáznak. 4 Szegényeiket segélyezni, 
kisebb perlekedéseket hit feleink kö
z-ót kiegyenlíteni tartoznak. 5. Ha 
a zsidóság részéről panaszok merül

nek i<I. magasabb helyen érdekük 
bon közbenjárni kötelesek.

limát 'áijiik, hogy a tanács a jog
bérlettel kapcsolatban bizonyos hit
községi adminisztratív jogokat és 
kötelességeket is ruházott a választ
mányra és tartozunk annak elisme
résével is, hogy a városi tanács hu
mánusan és igazságosan kezelte a 
városi zsidóság ügyeit, mert több 
ízben beleszólás történt a „Walil- 
biirgersehal't", tehát városi képvise
let egyes tagjai és a német burge- 
rek részéről ezekbe a dolgokba. 
Folyton ellenezték a zsidó kereske
dők és iparosok letelepedését. Pana
szolták. hogy házakat bérelnek és 
azok albérletbeadásával üzérkednek, 
ügynökök, házalók és felhajtok 
„Massematte” üzleteket erőszakol
nak. Panaszolják, hogy igen kevés 
köztük az iparos, mert a munka 
nincs ínyükre és ünnepeik, tilal
maik akadályozzák őket a munká
ban, A kereskedők szaporodása pe
dig hátrányos a más vallásunkra 
még ha becsületesen űzik is e foglal
kozást, — állították a konkuren
ciától lelök. Főpanasz pedig a zsidó 
italmérésekre irányul, mert a ke
resztényeknek is eladnak bort. Egy 
ilyen beadvány 31 aláírója között a 
legnagyobb rész vendéglős volt, köz
iük: — egyetlen magyar nevű.

A tanács Fellner Benedek és Bo
ráros János tanácsnokokat küldte 
ki vizsgálatra, de a legtöbb esetben 
alaptalan vagy túlzott beállítások
nak igazolódtak a felhozott sérel
mek. A keresztények kóser borfo
gyasztása tekintetében a tanácsno
kok a praktikus ivók szempontjából 
látták a dolgokat. Azok nem bolon
dok a zsidó korcsmákba menni, hol 
drágább és rosszabb a bor, ellenben 
a zsidók sokkal nagyobb számban 
isznak a keresztény italmérésekben, 
adut a sajátjaikban.

De nem volt a német burgereké- 
i:ei önzetlenebb hangú a zsidóság 
képviseletének 1820. évi beadványa 
sem, melyben a bérlet meghosszab
bítását kérték, óva attól, nehogy 
idegenből jövőknek juttassák. Azok 
ugyanis számos alkalmazottal, csa
ládtaggal szaporítják az itteni zsi
dók számát, mi nem kívánatos és az 
idegenből jövők erkölcsileg sem 
megbízhatók. Nagyon csúnya észjá
rású stilistára bízták az elöljárók 
ennek a beadványnak az elkészíté
sét. ki hittestvérei beleket ítésével 
akart községének használni.

(folytatjuk)



Magyar zsidó mecénások
és filantrópok

II.
Kohen Johanna (1808—-1888) Kőben 

Abrahámnak. a szegedi hitközség
vezetőjének neje, a szeg-edi Izr. Nő
egylet alapítója és több mint félszá
zadon át vezetője, a szabadságharc 
alatt önkéntes ápolónő volt. Egész 
életét a jótékonyságnak szentelte, eb
ben felekezeti különbséget nem is
méit. Vagyona nagy részét alapítvá
nyok létesítésére fordította.

Lőlrjj Izsák (1793—1847) Újpest ala
pítója. az ottani templomot saját 
költségén építette és jótékonyságá
val, emberszeretetével olyan népsze
rűséget szerzett, hogy megválasztot
ták városbírónak. Emlékét Újpesten 
a róla elnevezett utca őrzi.

Matzel Aser (1763—1842) a bécsi 
kórházak adminisztrátora II. József 
császár alatt. A hadiözvegyek és ár
vák ügyének önzetlen pártfogója.

Afrn/Asc/i Mór (1806—1848) az első 
izraelita siketnéma intézetet alapí
totta Liptószentmiklóson. A szabad
ságharcban szerzett betegségben halt 
meg.

Ormódy Vilmos (1838-1932) közgazd. 
biztosítási szakember és igazgató, 
számos jótékonysági intézmény (Po- 
liklinika. Erzsébet szanatórium) ala
pítója. irodalmi társaságok, továbbá 
írók és művészek gazdag támoga
tója. Közgazdasági érdemeiért ne
mességet és főrendiházi tagságot 
kapott.

Pappenheim Wolf (1776—1846) ke
reskedő a pozsonyi zsidóság bőkezű 
támogatója, a jesiva fenntartója.

Polliik Henrik orvos (1821—1894) a 
felekezeti élet vezérharcosa különö
sen a magyarosítás és modern refor
mok körül. A szabadságharcban 
mint orvos vett részt. Az Izraelita 
Ösztöndíj Egylet létesítése jórészt az 
ő érdeme.

Posner Károly nagyiparos (1823-- 
1887) hivatalnok, majd könyvkötő 
lelt és megalapította a jónevű Fos 
ner gyárat. A zsidó felekezeti életben 
és jótékonysági mozgalmakban tevé
kenyen működött.

Pressburu Simon pozsonyi zsidó 
elöljáró, születési adatai ismeretle
nek. 1699-ben kinevezték a zsidók 
elöljárójává, a zsidóság érdekében 
igen önfeláldozó tevékenységet fej
tett ki. 1719-ben halt meg Becsben. 
Ileinrich Heine egyik őse.

Politzer József (1847—1911) buda
pesti származású híres amreikai lap
kiadó és politikus. Óriási vagyoná
nak jelentékeny részét jótékony célra 
hagyta. Egyedül a Columbia Egye
temnek egymillió dollárt adományo
zott, sajtófakultás felállítására.

Rosenfeld Jakab filantróp, midőn 
1871-ben vasúti baleset áldozata lett, 
a katasztrófa színhelyén irta meg 
végrendeletét, amelyben 20.000 forin
tot a soproni zsidó templom építé
sére és szegény tanulók támogatá
sára hagyott.

Hősen I hal Éliás (1758—1833) egész 
életét könyveinek és embertársainak 
szentelte, a francia felvilágosodás ta
nait magába szíva a zsidóság jogai
nak elismerésén fáradozott szóval és 
írásban. Nemcsak magánkönyvtára 
volt országos hírű, hanem közjóté
konysági munkássága is, amely nem 
ismert felekezeti különbséget.

Hosenthal Naftali (1727—1898) tal- 
mudtudós. a móri jesiva vezetője, a 
nagy Mendelssohn barátja, a zsidóság 
érdekében nemcsak összeköttetéseit 
használta föl, hanem gazdagon tá
mogatta az arra érdemeseket.

Schey Frigyes báró bankár és 
nagyiparos, igen jótékony emberba
rát, orthodox kereskedő szülők gyer
meke. vallását később elhagyta. A 
bárói rangot, I Ferenc/. József enge
délyével unokabátvjától. Schev Fii- 
löptől örökölte.

Schep Fiilöp báró (1798—1891) ke
reskedő, a szeretetházat és zsidó 
templomot saját költségén építette. 
Neje is kitűnt a jótékonyság terén.

Sclilesinger Salka (1779—1833) szü
letése szerint a híres bécsi Ullmami

Emlékek
Ma: FELEKI SÁNDOK

Egy költő
fiatal írónő 

ily nagy kí- 
kevesen 

logságát fokozta 
nagy beteg mester

Képzelhető a 
boldogsága. Hisz 
tüntetésben csak nagyon 
részesültek s bold< _ 
még az, hogy a nagy---- .
ajánlkozott arra, hogy ő maga az 
előszót írni. A munka igazán dísz
kiadásban az 1898-ik évben megje
lent s nem kis feltűnést keltett ha
zánkban. de főleg külföldön. A 
nagy regényírónak gyönyörű, ma
gasztaló előszavára nemcsak a fia
tal zsidó műfordító nő. hanem az 
egész magyar irodalom és a magyar 
haza is büszke lehetett. Sajnos, la
punk terjedelme nem engedi meg. 
hogy az előszót teljesen közöljük, de 
egy részét leadjuk s meg vagyok 
róla győződve, hogy minden ma
gyar olvasónak szíve büszkén ver a 
gyönyörű, lelkes szavakra. 11a egy 
Ebers György, a halhatatlan re
gényíró állít ki ily elismerő soro
kat egy országról s annak egy író
nőjéről, az nagy értéket jelent 
mindkettőnek. Cserhalmi Irén az ő 
végtelen szerénységében pirulva és 
szinte szégyenkezve vette az előszót, 
amelyet — mint oly sokszor han
goztatta — nem érdemelt meg. A 
most itt kihagyásokkal közölt Ebers 
féle bevezető egyúttal képet fest 
Cserhalmi Irénnek kiválóságáról s 
fájdalommal gondolok rá. hogy ezt 
a nagyszerű írónőt fiatal korában, 
munkabírásának teljességében ra
gadta el a halál. Tehát álljon itt az 

család egyik tagja. Jótékonyságát 
felekezeti különbség nélkül gyako
rolta.

Spitzer Ignác (1840—1909) szülővá
rosára, Aradra hagyta két millió ko
rona vagyonát, .jótékony és kulturá
lis célokra.

Tenczer Pál hírlapíró és politikus 
(1836—1905) a zsidó emancipáció elő- 
harcosa a „Magyar Izraelita” szer
kesztője, majd országgyűlési képvi
selő. .Jótékonysági ügyekben a fővá
ros közgyűlésén buzgó tevékenységet 
fejtett ki.

Todesco Hermann nagyiparos (1792 
—1844) a pozsonyi zsidó iskolának 
telkei ajándékozott, és azon zsidó is
kolát építtetett. A zsidó kézműves 
egyesületnek 10.000 és a bádeni zsidó 
kórháznak 20.000 forintot adott, gaz
dag alapítványt tett a zsidó ipar
egyesület számára, amelyből iparo
sok részesültek segélyben felekezeti 
különbség nélkül Márienthal váro
sában iskolát és ovódát építtetett, 
nagylelkűen támogatta a bécsi kór
házakat is. Gyermekei is apjuk ne
mes nyomdokain haladtak. Eduárd 
100.000 forintot adományozott rész
ben elszegényedett katonatisztek, 
részben a zsidó tanulók számára. 
50.000 forintot pedig a bádeni kórház 
javára.

—er. —hd.
(Folytatjuk.)

„Előszódnak egy része hű magyar 
fordításban, mely azt is bizonyítja, 
hogy a nagy író mennyire alapos 
tájékozottságéi volt a magyar iro
dalomban:

„Petőfi verseinek Neugebauer 
László fordításai őszinte csodálko
zást és tiszteletet ébresztettek ben
nem ezen igazi költő iránt és felkel
tették bennem az élénk érdeklődést 
a magyarok poézisával szemben. 
Arra ösztökéltek, hogy Budapestre 
forduljak azzal a kérdéssel, hogy 
azokon kívül s a Jókai-féle elbeszé
léseken kívül, melyek Németország
ban már igen elterjedtek, mily je
lentékenyebb magyar költői művek 
vannak még. A válasz meglepő volt, 
mert azt igazolta, hogy a magyar 
költészet berkeiben ezen évszázad
nak második negyede óta sokféle 
hang csendül, csicsereg, újong és 
száll ég felé.' Emellett egy csomó 
előttem ismeretlen művet és költők 
nevét említették, akikről informáto
rom a nagyfokú lelkesedés hangján 
mondott véleményt. így hát érde
mes volt közelebbről is megismer
kedni a magyar költészetet és csak
hamar meggyőződtem, hogy a ma
gyarok költészete egy egészet képez, 
melyet a világirodalomban tiszte
letreméltó hely illet meg és hogy a 
világirodalmat a magyar költők re
mekművei nélkül elképzelni sem le
het.



ZSIDÓ ÉLET

Amikor a múlt éve a lipcsei 
Deutsehe Verlagsanstalthoz az az 
ajánlat érkezett, hogy a már előbb 
kiadott német, francia és angol an
tológiák után magyart is bocsásson 
közre s a kiadó cég az én vélemé
nyemet kérte, nem tehettem mást, 
minthogy helyeslőleg ne pár
toljam az elhatározást. Magamat 
kellett megkérdeznem, hogy érde
mesnek tartom-e a magyar szépiro
dalmat arra, hogy az Németország
ban is terjesztessék és mióta Jío- 
dáchnak „Az ember tragédiája” c. 
müvét Dóezy Lajos kitűnő fordítá
sában megismertem, arra érdemes
nek és méltónak tartottam.

Természetes a másik pont az volt, 
hogy akad-e alkalmas író. aki ab
ban megfelelően válogatni tud a 
gazdag, bőséges anyagban s a har
madik pedig, hogy akad-e a fordítás 
művészetére alkalmas egyén, mert 
hiszen nem az eredetiben, hanem 
kitűnő utánköltésben, német fordí
tásban mutathattuk csak be a né
met közönségnek. Az anyagmegvá
logató és fordító, akire a vállalat
nak szüksége volt, szerencsére ren
delkezésre állott, mert Cserhalmi 
Irénben, aki a cége figyelmét a ma
gyar poézisre irányította, a megfe
lelő, kívánt tulajdonságok kiváló 
mértékben meg voltak. Nemcsak, 
hogy népének költészetét igen beha
tóan ismeri, de egyúttal oly nagy 
költői tehetség is. hogy bátran vál
lalkozhatott arra, hogy kedvelt ma
gyar költőinek verseit németbe át
ülteti. Az ő fordításai nemcsak a 
versek értelmének egyszerű átülte
tése, hanem inkább az eredetieknek 
melegen átérzett utánköltései.

Ez nem csupán az én véleményem. 
Mivel sem én, sem azok a többi fér
fiak is. akiknek döntetnünk kellett. 
Cserhalmi Irén magyar költőnő és 
írónő az, akinek a gazdag anyag
nak. a sok kincsnek kiválogatása és 
a fordítások, melyeket ez az antoló
gia ad. köszönhető. 1871-ben. Buda
pesten született, mint egy filológus 
lánya. Atyja gazdag nyelvtehetsé
gét örökölte és nemcsak a német 
nyelvet sajátította el a legalapo
sabban, de sok más nyelvet is. Ti
zenhat éves korában ez a festésben 
is tehetséges fiatal hölgy a felsőbb 
tanintézetekre szóló tanári képesí
tést nyert s most készül arra, hogy 
a bölcseleti doktorátust elnyerje. 
Nagy munkája a magyar drámai 
irodalomról, kritikái és tanulmá
nyai, melyek nemcsak magyar, de 
német, angol és francia folyóiratok
ban is, melyeknek munkatársa, 
megjelentek, neki az irodalomtörté
netírók között is nagyrabecsült ne
vet szereztek. Mint költőnő novel
lákkal és saját verseivel igen ked
vező és elismert fogadtatásra ta
lált. Mint fordítónő már előzőleg is 
nagy dicséretben részesült a kriti
kusoktól. Vágya, hogy népének köl
tészetét a németekkel megismertes
se, már régóta hő volt. Ha
zájának irodalmából, melyet oly jól 
ismer a legértékesebbet választotta 

ki. hogy azt német köntösbe öltöz
tesse. Emellett sikerült neki a ma
gyar poétáknak gondolatait és ér
zelmeit úgy visszaadni, hogy azok 
németül is kellemesen, csengőén és 
igen hatásosan visszhangzanak. Kü
lönösen nagy érdeme, hogy a kivá
lasztott verseket formájukban is hű
ségesen követte. Ez különösen nagy 
érdeme. A legyőzendő nehézségek 
igen nagyok voltak, mert a magyar 
nyelv minden mértékhez simul, me
lyet a régiek és az új nemzedékek 
használtak. A hexameterre és egyéb 
régi időmértékekre is alkalmas, ép 
így a sapphoi versszakokra. A rí
mekre is nagy gondot fordított s 
ezen feladatát a nagy elismerésre 
legméltóbb módon oldotta meg.

Az egész antológia nyomásra ké
szen itt fekszik előttem. Minden faj
ta költeményt tartalmaz. A népköltés 
egyszerű kísérletei mellett az ifjabb 
versköltésnek mélyérzésű, gondola
tokban gazdag mesterműveit talál
juk. Némely megrázó komolyságé 
strófát vidám, kacagtató tartalmúak 
követik. A ballada költésben legkí- 
válóbbat nyújtja Arany János, aki e 
műfajban sok értékeset alkotott. A 
kifejezetten magyar érzés és önérzet 
melegét mindig érezzük. A hazája 
szabadságáért küzdő nép lelkét, el
nyomatásán kesergő mélységesen 
megható fájdalmát szívünkig érez
zük.

így ezen antológiában a magyar 
nemzet életének, érzéseinek igaz tük
rét kapjuk. Szerelmük és gyűlöletük, 
gondolatuk és érzelmeik költőinek 
dalaiból sugárzik felénk és igaz élve
zettel követjük zengő soraikat. Emel
lett ez antológia útján ismerjük meg 
legkiválóbb poétáinak életfolyását, 
mert a fordítónő mindegyik poétá
nak rövid életrajzát is csatolta ver
sei mellé, főbb műveiknek megemlí
tésével. Nagyban emelik ezen élet
rajzok az antológia érdekét, mert 
egyúttal így egy kis irodalomtörté
netet is mellékel, melyért külön kö
szönettel tartozunk a kitűnő fordí- 
tónőnek. (folytatjuk).
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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.

UNOKAHUGOMAT, 22 éves ke
lengyével. berendezéssel, némi, kész
pénzzel férjhez adnám. Sadehenek 
kíméljenek. Leveleket „örökösöm” 
jeligére a kiadóba kérek.

HARMINCKILENCÉVES özvegy
ember — külföldi gyáros vagyok. 
Nősülnék! Nem hozományt, hanem 
gyermekszerető hölgyet óhajtok fe
leségül. Megbízottam: NAGY JENŐ, 
Budapest. Rákóczi út hatvanegy.

N Y U G D 1 J A S állásban levő 
nagyniűvcltségű úrinő házasság 
céljából megismerkedne, szintén jó 
állásban 50 év körüli úriemberrel. 
Válaszokat a kiadóba kérek: „Köl
csönös megértés” jeligére.

KÉT JÓBARÁTNŐ vagyunk, egy 
városban lakunk, szeretnénk meg
ismerkedni házasság céljából két 
becsületes úrifiúval. Válaszokat ké
rünk: „Mindaketten férjhez me
gyünk” jeligére.

28 ÉVES, képzett kereskedő va
gyok, elvenném azon úrinőt. aki 
biztos álláshoz juttatna. Leveleket a 
kiadóhivatalba kérek: „Hála” jeli
gére.

FALUN ÉLEK, megélhetésem 
biztosítva, 50 éves vagyok, felesé
gül vennék -10 évnél nem idősebb 
özvegyasszonyt. Leveleket a kiadó
hivatalba kérek: „Szép a falu” je- 
1 i gére.

KIS KÉZIMUNKAÜZLETTEL 
rendelkezem, 30 éves vagyok, férj
hez mennék, hozzám való, állásban 
levő úrhoz. Választ a kiadóba ké
rek. „Őszi házasság” jeligére.

ZONGORATANÁRNŐ lakással és 
kelengyével férjhez menne hasonló 
állású úriemberhez. Leveleket a ki
adóba kérek: „Együtt tanítnánk” 
jeligére.

FÉRJIIEZMENNE, 42 éves kávé- 
mérés-tula jdonosnő 50 év körüli 
nyugdíjashoz. Válaszokat a kiadó
hivatalba kérek: „Őszi boldogság” 
jeligére.

PESTKÖRNYÉKI villámban, tel
jes ellátást adok, gyengélkedőknek, 
különleges hízókúra módszer. Sey- 
bold, Baross Gábor-telep XIV a. 
(Megközelíthető: Horthy Miklós-tér- 
től autóbusszal.)

ISKOLÁSGYERMEKEK német
oktatását ebédkoszt ellenében elvál
lalom. Leveleket „Nagyműveltségű 
úrinő” jeligével a kiadóhivatal to
vábbít.___________________________

CITROMFA-EBÉDLŐ olcsón el
adó, Cím a kiadóhivatalban.

SELYEMHARISNYA JAVÍTÁST 
legolcsóbb áron vállal Krausz, VII., 
Péterfy Sándor-utca 7. III. 8.

JÓÁLLAPOTBAN LEVŐ perzsa
bundát magas termetre vennék. Cím 
a kiadóban.

GYÖNYÖRŰEN éneklő harzi ka
nárik olcsón eladók: Cím: VI., 
Szondy-utca 66. Gőzmosóda.

MINDENNEMŰ kézimunka javí
tást háznál és házonkívül vállalok. 
Jelige: „Nagyon olcsón”.
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