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Krisztushivő zsidók 
Irta: Szász Zoltán 

Mindig azt tartottam, hogy a vallás fejlő-
désének jßle, ha a vallási érzés felemelkedik 
az élesen megfogalmazott dogmák, a pontosan 
szabályozott szertartások, a tekintélyével a hí-
vőre mintegy ránehezedő papság uralma alól 
a szabad egyéni vizsgálódás s a szabad egyéni 
társulás színvonalára. S az is, ha az embert 
abban, hogy a vallását, amelybe beleszü-
letett, illetve amelyben nevelték, elhagyja, 
nemcsak törvényes akadályok vagy akárcsak 
akadékoskodások nem hátráltatják, de még az 
olyan, társadalmi presszióféle se, ami a rene-
gát, hitehagyó s más efféle kifejezések tüntető 
alkalmazásában nyilvánul meg. A magasabb 
fejlettségű embernek a vallása ép olyan alanyi 
ügye. mint az, hogy milyen lírai költőt szeret, 
s hogy a klasszikiis vagy a romantikus festészet 
hívese. Ki fog renegátnak nevezni egy olyan 
embert, aki Wagner-hívőből áttért a Verdi-
vagy Debussy-rajongásra1! Még a bayreuthi 
Festspiele-ket rendező részvénytársaság tagjai 
sem, pedig ezeknek a vonzereje az utóbbi idő-
ben ugyancsak lecsökkent. S említhetném azt 
is, hogy a spenceri filozófia hívei nem kiáltot-
tak égszakadást-földindulást s nem átkozódtak 
Beb Menachem Zizesbeisser-ként, mikor észre-
vették, hogy egyre többen híveik közül áttér-
tek a bergsonizmusra: a pozitivista evolucio-
nizmusról a »teremtő fejlődés« hitére. Pedig 
ez is egy nagy kitérési áradás volt s ennek is 
nagy jelentősége volt az emberi lelkiség tör-
ténetében. 

Aki így nézi a vallási érzés fejlődését, egy-
szóval nem a püspökök, a szuperintendensek, 
a rabbik s a mindenféle bevett felekezetek pap-
jainak szemszögéből, az minden különösebb 
izgalom nélkül veheti tudomásul azt a hírt, 
hogy Budapesten megalakult a Krisztus-hivő 
zsidók egyesülete. Persze az államilag fém-
jelzett papok nem fogadják ilyen nyugodtan 
az ilyen alakulást. Egy luteránus lelkész, aki 
prédikált nékik, mintegy kezeit mosva jelzi, 
hogy ő csak egyszer tette ezt. de felelősséget 
nem vállal létezésükért. Az egyik zsidő vezető 
rabbi méltóságteljes önuralommal, de bizonyos 
kicsinylő odavetettséggel közli, hogy ilyesmi 
mindig megtörténik a zsidóság körében a nagy 
megrázkódtatások után. De érdekes, hogy ma-
guk az egyesülés tagjai is tiltakoznak az el-
len. hogy őket szektának tartsák, mert úgy 
érzik, hogy a szekta-jelleg nem előkelő, a te-
kintélyt és állami elismertséget minden téren 
bálványozó mai időkben nem eléggé konstruk-
tív s a hatalmonak sem tetsző jelenség. 

Nem hiába volt egykor, régi időkben a 
kígyó a zsidóknak szent állatja, totemje. is-
tene. az egész zsidóság története s mai életé-
nek összképe erre, az eszességet jelképező ál-
latra emlékeztet. Különösen a mai zsidóság 
tömegmozgása egy hatalmas kígyózás, mely 
körülöleli az egész földet. Antiszemita propa-
gandairatok fel is használják ezt a képet; 
egy kígyót, mely körültekerőzik a földgöm-
bön, rajzoltatnak egyáltalában nem kígyó-
okosságú sziszegéseiket tartalmazó könyveikre. 
Csakhogy ez nem baj: az egész történelmileg 
ismert civilizáció útvonala is egy kígyóvonal, 
mely kezdődik valahol Ázsiában s a Földközi-
tengeren. Nyugat-Európán haladva átkel az 
Atlanti-óceánon s figéf terpeszkedik Amerika 
földjén. S különösen érdekes, hogy ez a két 
kígyóvonal, a zsidóság terjeszkedésének útja s 
a kultúra útvonala majdnem párhuzamosan 
haladnak. 

Persze a kígyó ritkán halad nyílegyenesen, 
pláne ha szegényt szorongatják s így a zsidó-
ság célkeresésének útvonala is szeszélyesen, 
olykor vergődően kígyóvonalú. De viszont 
mióta halad, rendesen a fény felé irányul. 
Amíg az ortodoxiában megmerevedve élt a 
zsidóság, a saját farkába harapó, veszteglő 
kígyó volt a jelképe. Mióta az asszimiláció 
felszabadította a zsidóság fejét, a zsidóság 
öiitrétegeit a vallási szövegek és szertartások 
bűvölete alól azóta mindenféle irányokban 
szimatol, kutat, vibrál ez az okos fej. A fő-
irány minden cionizmus és neoortodoxia elle-
nére az asszimiláció. Persze nem holmi telje-
sen önfeladó. a keresztény műveletlenségbe 
hanyatló lefeléasszimilálódás.; hanem egy emel-
kedő asszimilálódás a természet törvényeihez 
és a haladás szelleméhez a keresztény elittel 
együtt. 

A Krisztus-hivő zsidók roost alakult egye-
sülése is egy ilyen asszimilálódási kígyómoz-
gása a zsidó léleknek. Még nem teljes fel-
szabadulás a szövegek és szertartások alól. in-
kább új szövegek s talán új szertartások vál-
lalása, de mindenesetre nem ellenszenves je-
lenség. Stílszerűleg beleillik ez különben a 
mai pesti korszellembe. Liberális időkben a 
zsidók reformzsidókká. szabadkőművesekké 
lesznek vagy kikeresztelkednek. Ma ilyen ra-
dikális lépésre sokan nem merik szánni magu-
kat. Megmaradnak zsidóknak, de Jézust is el-
ismerik. önmagában nem jelent ez semmi disz-
harmóniát. A hivő. sőt a nacionalista zsidó 
igaián szeretheti Jézust, aki teljesen zsidó 
volt, aki azon a nyelven beszélt, amely az ö 
korabeli zsidók nyelve volt, arameus nyelven 
aki azt mondta, hogy minden üdv a zsidóktól 
jön s azt hirdette, hogy a zsidó törvényt nem 
megszüntetni, hanem beteljesíteni jött. Persze 

Pál apostolig még nem mennek el ezek a Krisz-
tns-hivők. nem kereszteltetik meg magukat s 
így a keresztény papok szemében még nem ke-
resztények, ami persze nem menti meg őket at-
tól, hogy a zsidó papok már ne tartsák őket zsi-
dóknak. Bizony ez a szekták sorsa is, ami kijut 
a Krisztus-hivő zsidókna, bár ők viszont az 
ellen tiltakoznak, hogy szektának tartsák őket. 
Különben a szektaképződés mindig a vallási 
buzgóság jele. Amerikában, ahol nagyon fej-
lett a vallási élet, a jezsuiták szerint hatvau 

protestáns szekta van; ez valószínűleg túlzás, 
— mikor nem túloznak a jezsuiták, ha protes-
tánsokról van szó — de hogy főleg a mult szá-
zadban úgy alakultak itt a szekták, mint Euró-
pában az irodalmi irányok, az történelmi tény. 

Mindent összevéve, azért ez is haladási tü-
net, bár van valami félszeg benne. De azért 
még mindig jobb. mint az ortodoxia megerő-
södése. Különös: ma itt még az is. ami helyes, 
ami üdvös, az is félszeg, kínlódó, tétova formá-
ban jelentkezik. 

Balásy Antal államtitkár nyilatkozott 
a feőzalkaltnazottak llletményrendezéséről 

Vándorgyűlést tartottak Miskolcon a közalkalmazottak 

(Saját tudósítónktól.) A közszolgálati al-
kalmazottak régóta vajúdó illetményrendezési 
ügye a végleges megoldás felé közeledik. Va-
sárnap vándorgyűlést tartottak a közszolgálati 
alkalmazottak Miskolcon, amelyen a pénzügy-
miniszter felhatalmazásából Balásy Antal ál-
lamtitkár kijelentette, hogy a kormánynak méy 
ez évben megvalósul az a törekvése, hogy a 
közalkalmazottak illetményeit rendezze. A ren-
dezés mikéntjéről azonban bővebben nem nyi-
latkozott, ami a gyűlés résztvevőiben kellemet-
len lehangoltságot keltett. 

A beavatottak úgy tudják, hogy már a 
jövő hónaptól kezdve magasabb illetményt 
kapnak a közalkalmazottak és pedig az altisz-
tek, kezelök, díjnokok és a XI—IX. fizetési osz-
tályokba tartozó tisztviselők 15 százalékos ja-
vításban, a magasabbrangAak pedig 8—10 szá-
zalékos javításban részesülnek. Ezzel a rende-
zéssel sehogy sincsenek megelégedve az érde-
keltek. aminek már az egyébként is izgalmas 
lefolyású gyűlésen hangos kifejezést adtak. A 
nyugdíjasok helyzetének javításáról meg egy-
általában nem hangzott el nyilatkozat illetékes 
helyről. 

A vándorgyűlést a vármegyeház dísztermé-
ben tartották meg, amely azonban nem tudta 
befogadni a különösen nagy számban egybe-
gyűlteket, akik mindvégig kitartottak és zajos 
jeleneteket rögtönöztek a gyűlésen. Már a gyű-
lés előtt elkeseredve tárgyalták, hogy a MÁV 
megtagadta tőlük a kedvezményes utazást, 
amit pedig a Délivasút a székesfehérvári ván-
dorgyűléskor készségesen megadott. Ezért a 
szerényebb anyagi viszonyok közt élők nem is 
tudtak eljutni a gyűlésre. Két külön kocsit 

Baitha Miklós emlékezete 
Emlékünnep a Városlgetben 

(Saját tudósítónktól.) Megható és kegyele-
tes emlékünnepség volt vasárnap a Városliget-
ben, Bartha Miklósnak a Stefánia úton levő 
szobránál, összegyűltek ott a kiváló publicista 
tisztelői, hogy hódoljanak emlékezetének. 

A »Magyarország« egyik alapitója volt 
Bartha Miklós 

ós e lap számára írta politikai cikkeit halá-
láig, 1905-ig, és országszerte nagy hatásuk volt 
ezeknek a pompás magyar nyelven, lángoló 
hazafiassággal és az elmének élességével meg-
írt cikkeknek. 

Zászlódíszbe öltözött a kis tér, melyen a 
szobor áll. A Bartha Miklós bronzalakja előtt 
összegyűlt nagy közönséget Kuszkó István, az 
Országos Történelmi Ereklye Múzeum igazga-
tója, az ünnepély rendezőbizottságának elnöke 
fogadta. A legelsők egyike volt Bartha Mik-
lós özvegye, aki unokaöccsének, Ádám Dénes 
táblabírónak a társaságában jelent meg. A 
Bartha-család tagjai közül ott láttuk Bartha 
Albertet, a volt hadügyminisztert, is. A meg-
jelentek sorában voltak: Földes Béla és báró 
Szterényi József volt miniszterek. Sümegi Vil-
mos volt országgyűlési képviselő, a Magyar-
ország felelős kiadója, Istók János, a Bartha-
szobor alkotó művésze, Kallós Ede, a Bartha-
síremlék művésze. Nagy Vince, Vámbéry Rusz-
tem, Káinoki Bedő Sándor országgyűlési kép-
viselő. Steiner Ferenc, Temesvár volt képvi-
selője, Fery Aladár, a Rákóczi Társaság igaz-
gatója, Förster Aurél, Dobroszláv Péter, Mar-
kos Gyula. Pázmándy Dénes. Rupert Rezső 
volt országgyűlési képviselők és Asbóth Jenő. 

A Himnusz elénefelésével tizenegy órakor 
kezdődött meg az ünnep, melyen P. Ábrahám 
Dezső volt miniszterelnök mondotta el az 
emlékbeszédet. 

— Kossuth Lajce óta — mondotta — nem volt 
olyan nagyszerű politikai írónk, aki annyira tudta 
lelkesíteni és annyira le tudta fegyverezni ellen-
felelt, mint ő. Amikor a neúteeti jogokért fegyvert 
fogott, tudta, hogy azt csak az emberi jogokon ke-
resztül érheti eL Meg is irta egyik örökbecsű mun-
kájában, hogy a jog kötelesség nélkiil kiváltság, a 
kötelesség pedig jog nélkül szolgaság. 

A nagyhatású emlékbeszéd után ifj. Banda 
Marci eljátszotta zenekarával á Kossuth-nótát 

azonban rendelkezésére bocsátott a MÁV u 
gyűlés résztvevőinek, de ezek közül is az egyik-
nek nem volt világítása és az útat visszafelé 
koromsötétben tették ineg a tisztviselők. 

A gyűlésre érkező vendégeket az állomá-
son dr. Halmay Béla főjegyző, polgármester-
helyettes fogadta. Zsóry György alispán be-
tegségével kimentette távolmaradását. Zsol-
dos Béla főispán azonban rósztvett a fogad-
tatásan és az ülésen is. Séthy Antal államtit-
kár elnöki megnyitója után Balásy tette meg 
nyilatkozatát, majd Blaha Sándor belügyi ál-
lamtitkár tolmácsolta a belügyminiszter üd-
vözletét. Azután dr. Jávornitzky Jenő igazság-
ügyminiszteri számv. főtanácsos, a KANSz 
vezértitkára foglalkozott részletesen a köz-
tisztviselők helyzetével és határozati javasla-
tot terjesztett elő, amelynek értelmében meg-
keresik a kormányt, hogy « helyzetjavítást ké-
sedelem nélkül léptesse életbe és terjessze ki 
a nyugdíjasokra is. A közalkalmazottak nem 
követelnek, de alamizsnát sem várnak, hanem 
tisztességes javadalmazást kérnek a már leg-
felsőbb helyen is elismert munkájukért. 

Neményi Imre államtitkár. Veress Sándor 
főfelügyelő és Bálás Béla ezredes a nyugdíja-
sok ügyét tették szóvá, Tóth Kálmán posta-
igazgató a postaaltisztek és kezelők nyomorá-
ról beszélt, Puskás Tivadar főfelügyelő a 
vasutasok üzemi jutalékának rendszeresítését 
sürgette. 

A mindvégig izgalmas lefolyású gyűlésen 
még sok felszólalás hangzott el és elfogadták 
az előterjesztett határozati javaslatot. Délután 
a vendégek egy része Lillafüredét tekintette 
meg. 

és Bartha Miklós kedvenc népdalait. Majd dr. 
Kacziány Géza nyugalmazott miniszteri taná-
csos mondott lelkes beszédet, mely után Koszó 
István felolvasta az ünnepség alkalmából az 
ország minden részéből érkezett leveleket és 
táviratokat, köztük a kolozsvári Ellenzék 
szerkesztőségének lelkes levelét is. 

Ezután a koszorúk letétele következett. 
Elsőnek a :>Magyarország« küldöttségének élén 

Magyar Elek felelős szerkesztő 
tett nemzetiszínűszalagos babérkoszorút a 
szobor talapzatára a következő beszéddel: 

— A Magyarország szerkesztősége nevében hoz-
tam el ezt a babérkoszorút, hogy Bartha Miklós lá-
bához tegyem, az alapítónak, a ragyogótollú főmun-
katársnak, a halhatatlan mesternek járó hódolattal, 
az igaz bajtársnak, szerető barátnak járó rajongó 
szeretettel. Híven őriztük tanításait ama ködös, bo-
rús, bús őszi nap óta, amikor oly döbbenetes hirte-
lenséggel ragadta el a halál s Őrizzük tovább, míg 
csak egy is él közülünk, akik oly boldogok lehet-
tünk, hogy az ő tanítványai voltunk s az ő vezetése 
mellett harcoltunk egy szebb, boldogabb, szabad, 
független, haladó Xagy-Magyarországért. 

Az Otthon Kör koszorúját Petry Mór mi-
niszteri tanácsos, az Újságíró Egyesület koszo-
rúját Vajda József, és a székely egyetemi hall-
gatók koszorúját egy villogószemű diák he-
lyezte el a talapzaton. 

A Szózat eléneklésével fejeződött be a 
szép emlékünnepség. 

N g g k e z f l f é k a rajgnai 
meg szállás csökkentését 

Párizs, október 23. 
(A Pesti Napló külön tudósítójától.) 

A rajnai nemzetközi ínegszállócsapatoknak 
október végére hirdetett csökkentése ma kez-
dődött meg azzal, hogy nyolc zászlóali gya-
logságot és gépfegyvercsapatokat visszavon-
tak a szóbanforgó területekről, (L. St.) 
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