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Érdekes enrberek vagyunk mÍ zsi.
aók. Faj, ' ngur2g1i.6*' vallásfeleke.
zet. Ahogy éppen a .kritikusainknak
tetszik. Van'.' választék. Az egyiknél a
kitért ís zsidó marad. A másiknál a
szentelt viz megszünteti zsidó voltát.
Most pláóe odajutottunk, hogy . aki
neveltetése.és szokása, tradiciói .ré.

vén keresztény, anyja meg nagy.
anyja keresztények, de ha a nagy-
apja zsidó volt, vagyis abban a val-
lásban született, arniben Jézüs, az
ujra zsidónak számit. Az árja vér
i;ist ein ganz besonderer Saft",

De lragyjuk a tréfátl TaIán kissé
s'okat foglalkoznak az emberek a
zsidókérdéssel, ami csak azért' kér.
dés, mert a modern kor még '''indigkétféle embert ismer: a hatalmaso.
kat és az elnyomottakat. Hiszen még
rnostanában is nagyobb gyülölet van
kereszténység ellen ott, ahol a mo.'
hamedánok vannak hatalmoh, sőt
merem állitani, hogy /tereszténgség
és keresztgénség közőtt talán mé8
rtagyobb az ellentét, mint zsidó és
keresztény között. És 

.hogy ha látja
az ember a 95 keies2tény küIönböző
szekta hittéritéseit Japán és Kiná.
tian, az ármánykodást, ' féktelen 8yü.
Iölködést és szitkozódást egyik val-
lás hivei részéről a uiásik ellen, ak.
kor megáll az emb.er' esze az emberi
gyar|óságon és értelmetlenségen.

T A, antiszemitizmus nem más, mint
f;kénuelmes demugóg eszköz püszlcos
kéIok leokönnuebb elérésére. Tisz.
lEssóget' "becsü"letet nem lehet , val.
|ás szerint osztríIyozni. Tehát nem a
vértől fiigg a nemes' derék ember
nrikéntje, haneur valláserkölcsi ne.
velés révélr magas fokra emelkedett
Ilunránus gondolkozásától. Ezek a
gondolatok cikáztak fe.iemben Ea.
uos.r piispliik elöadása után. Mily ne.
'mes, mRgasztos fÚrfiu, mil1, mély

TEI.I TERUNK KT!
RaYasz pospöIÍ ur beszédéhez
lrta : sÁrDon PÁL o]szággyülési képvisetö

vallásosság, felvilágosult agy, an- lkeblére óhajtja emelni az eltévedü.'
gyali jóság és jóakarat és mégis -1|nyájat, nem akarja őket mint jó ina.
mégis: a zsidókérdés megoldása szá||$varokat a cionizmus karjaiba ker.
mára a cionizmusl l|getni és szivesen látja őket, mint jó

A püspök ur kételkedni látszik x2 |lrazafiakat, kitért állapotban hazánk.
áttdrések. őszinteségében. Én e véle. I ban . ..
ményt osztont. A püspök^ ur ,ciniz-| Ravasz püspök ur áttérési szózataf\
must, könnyelmüséget vet szemünk. i u zsidóságnál értéktelenül etpuffogJ
re, minden nemes ügynek a leki- |Ennek atapján egy élő le|keí sem-
csinylését. Lehet.e ilyet egy 16 mil- | fog a gyelrennától megmenthetni. De
liós vallásfelekezetre ráfogni? vagy|.uegz(lges és sajnos, nagyon is lratát
pedig vegyük az emberi tulajdonsá. I sos Bá.ngha páter szivhó7 szóló, sze.t
gok legnemesebbjét, a jó szivet, a I retettől csurgó megkapó meginvitá. I
segitésre va|ó készséget, a jótékony. 

I lása. Ez az q hang, melgtől |éItenÍ le.j
ságot 

- merné püspök ur állitani,|Itct ingó hittestuéreinket. Ez az az ut;I
hogy,ezekben a .zsidóli nem tudtak |amelyet,,ha egy év^z1g6 előtt már
volna versenyezni bármely más val. Ialkalmaztak volna, veszélyeztethette
lással? ' lvolna még a hithü zsidóság egy ré.'
' A mai zsídó-ságból tényleg ,,hiá. lszét is. tnyozrra az a lialáIor 

_k-of:1y..áÍl-Tlly I o" bármilyen hangnemben jelent*|az ó.testamentunli n.r9t9tn| zordorr, Ikezzenek a téritő '"oí"*"ú. 
" -uc.í1agyszerü páthosza .hitének. .lobogó l*"tl"áác."- .'".i"t ;a;;;;'roe. .T.[bizonyosságl é. u'-t.^?'.Jj-of".t.l*yl. 

l t"";íili;..'.iJo.ását "".."ii.*i'"ts'iii.l
csak a keresztónységben t.alálja |'or.n't .o"g.,y",ni. i ;..tdl;ffi*;imeg?.. Tehát "."k .:.':::T^"JIÍ".fí- |l'-esv Isten.. fogalom 

^kE.ü;;iy;; 
í

ii!í:##;:*,2i:,i";},.,i.*.}'*".i;,I".ln-ffi;r;-::Í'ei'*;Hf.t""T]I
{u*,. igy mi nem akaruyk ',ry,,s||latí; nregvalósitv", u"" ,."* a krisz.ggóggulni,,. Kivánatos. ..:.9l* ..ti.szfltusi lcgnc"nresebb, iegrentalteÉr t".

tázni. a fogaimakat r ..kii!g"!:'0 te|not 
".ít",, irányul." ui.'"li-1'aJáI

reszténv felekezetek között:.Y"sY tutnogy Iirisztus álaptana Mózes é{
nácsolhatná a nemes Pü.p.o.E' ho.gy lHiitöt a .,szeresd felebaiatodat' mintaki kitérni akar, az katolikü.. ..l"-ltennra6aaár.. !séje. É. a ter"."ie"y"r.l
gyen.? 'Az' ő szemében az ilyen kitér. Inniatya"nt1á''at., i''l.,aen egyes non.
tek 1.e1.'ug''vanolyan eretnekek, rnintIdata-zsidó eredetü. Azon őonk, r'ogya zsidók? |a zsidóság nem látja megvatósitva"."!

Akaría,. nem alrarva vágyalrozi\]barbár korszak ideáinak 1etörését, a
ki belölem az összelrasonlitás Banglra}ehető igért emberi boldogság eljöve',; póter téritési próbálkozása és a. re-

iformátus főpap szózata között. Menv.
. Més mindig ölik az enrberek

1formátus főpap szózata között. Menyfegyrnást, még mindig egyik emlrer a
I 
nyivel ridcgebb a Ravasz nregnyilat:lnrásik ördöge és a különböző vallá.

}kozása' Calvin fcrrséges, de hidegfisok papjai nemcs törekvéseikkel nem
|szavait halljuk. Nem rrgy Bangha, $udtak ezen vá|toztatni. Ha pedig e1l-::'*..J.....1*'..iaki melegen, tüntető elismeréssel, fligy van, akkor mit használ a keresz*'
l-^ i,r-^- " 

'.^-^^-"^r..^ ^ .*: r-^,r:' [ri---^r--^r- L^ *:- r-:^^LL:t^-: -:r-^Imajdnem magasztalva a mi tradi- ftfnységnek, ha még kisebbiteni sike'
Iciónkat és lritürrket, a katoliciznrus lrül a zsidóság szánarányát? Mindig



2. oldal EeÍEtLüs'EG *ilf hrbr B
f,nlaradni fog, ann5,i; lrogy; a tórát régÍ
i fényébert. tisztc}jii.k és: a. ,,sbnrái Jisz-
Iroél.. Íenséges szóznna továbtr' zeng-
[Jru'\,.{ rriu|t martinjainak vére a mi
€r,.'inkben nrég nem' veszett ki. trgen;
,nli ,megtérűnk,,, de az' eg31 Istenlrez,ue.c.t'ollífioz, ha pillanatn"yilag más-vailÍsok nenles' fenkölt szolgái gyt>

liüiink, "ea 
é'.:.4. .kiváÍmók, lqgy a"4 Eü.srrrprríss*.t és L6szönett€ü Üe$t*".

|'r^y!,:!' uallúsküIőnbség. néIküt le{[mt azokna[ *-*ug"s atr*su lal&í.
ln.sonÍifandnaf. Nem volna lehetsé{Pás.ztoroknak, akik, ha ll8yan téritléslges eb}-en. az esetben a világon n6t'- |óeryalól, törekednáL az embereketlásgyülöleL Ki hitte volna _.v1laha,|egTmasúoz közeilbb hozui. Trrdarr
{to-gy. éppen a szeretet vallásá'ból Íog |hönoralnÍ és értékelni " Jo.'t"'".toífakadni .!- 8Yürölet Iegnevetségesebbl |ffirekvést u" uoti,"L*itizmrrs kikii..je: a v$Iásgyülölet és a külónböző|.vtibiilésére.. í;-;-;,ádsicrt p;;;i;*keresztény szekták ádáz háboru- |reszltdlnon kell, -""t *- vezctJretsága? 

^ |ro$ato ereamenyre.- n számtalan
. Jír példát vennének ezek a' mi |keiesztény szekta io"ott glőlrb lelelkülettink vezetili AmerikátóI, .lol|t.ett . ."*í"'b'Í ; 8yiiror"tut.. Ir"gy t;a legkülönbösőbb .vallások papjai Imondta az alaátt""istenhivő os 

.iettl
eqy klubo1 képez3ek,. *"ly."d. a.|Eeínes, férfiu, pa*ual. ,,IE trai're a'üenöke zsidó, alelnöke katoliku^s|elle desarmé,depuis qű.e,, Galilée Iepíispök volt. Áhol z-sidó pap prédi. Ictrrist précha ltmour au péchetrrs
ká'l.]<ereszteny ternptomban és-meg- | a" riniriade?* Ixa. o nJgtilt.J..;klf:1dil'g 

':. II..-a. papoknak no.moÍ.y|kor nekem. is el' LeE Hb#i1öy;laka'ratával találkozna, neln lennb|Messiás, megerRezett. n* *aas t.Les$antÍsz.emitizmu's' nem vo[aa zsidó;|singet egysier uttiiZbert tá;;-feTiü;.kérdés. 
^ ;| resztette--e szavakk "t, ,,wi"n,;'.;-í"Ne-keressék máshol, keressék * *u$*o7, t,tt waÁi;__;; Mensclrcn^ !}ási 

'nrrug.éités .gyQk9reit etsflsor'twn|MÉe ö ásítozva felelte: ,,la, ja, icia lclkipdsztoroknáI és ne mdsutt. 'flsefu scion. einlen Gaígen.,Z. .

Akkor lelretetl.en :9I.'.".. wotáni Nem püspők ur, mi nem téríink ki'^

nyörüseges dialektikával és koneedá.
lom,y'ecsületes ureggyőződéssel/a mi
vélt -érdckeink ureg"_édése céljá.ból

l boldogitani alianrak _ nri megté-
rünk e káprázetos szónoklások' uüí'rr
a mi' ősuallásunkhoz és snjnáIjuk

.azokat, akik nem mondhatják ve-
(Iiinti: .,}I.iJy sz'épek a |e sátiaid, Iz.
\racl."
, B!W,i,,. plilpök. tudott sziviink
nurJa|n Játszani: hogy marafiunk
dicső őseink hitvallásában, hogy
fenséges az, örök életii. Eszmónvi
Pap ő, ideális lelkülettet, amilyeunóIt
Isten fe|kent szolgájának lenni kell.
oriási tudása. szónoklata nern té.
veszti el bakísát még a. hitetleme
\-,Ilasl luuusa' szolloKlala nern r€- l
veszti el baL,ísát még a. hitetlenre lgem. Áz ,,ítkos |iberalizmus.. és at
toler:ancia hive. ]l{i zsidók' feltckin- |

a|tl{'or, lehetetlén :gl,'.a.. Wotá.n| Nem püspők ur, mi nem téríink kij:durva kultuszának' felujulása e.{ lr" 4pry teiztint 
,ctantga.p 

& mi iti"'az oroszokn:ál a' kimondott ateizmusflmatáifuik. hazd'nkban 
'nlnt 

hithü, !ő'.t1s féktelen vallásüldözés; 
fl zsidó mxg'Earak.


