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BEVEZETŐ 
 
 
A második világháború szenvedései után – a Szovjetunió kivéte-
lével – Európában mindenütt, így Magyarországon is nagyon 
megerősödött a cionista mozgalom. A cionisták ugyanis nemcsak 
az eddigi zsidó magatartásformák, különösen az asszimiláció 
nyilvánvaló csődjére hivatkozhattak, hanem ellenállási érdemeik-
re is. Az előző könyvben már utaltunk a hazai cionista szerveze-
tek látványos megerősödésére, létszámuk megtöbbszöröződésére.  

1947 végén, az ENSZ Palesztinát felosztó határozatával céljuk 
megvalósulásához közeledett. Nagy tömegek készültek az alijára, 
amelyet a magyar kormányzat sem óhajtott megakadályozni. Mi-
vel nyilvánvalóvá lett a magyarországi baloldal előretörése, a 
magyar cionisták megpróbáltak együttműködni a hatalom átvéte-
lére készülő munkáspártokkal, és külpolitikailag a szovjet orien-
tációt vallották. Annál is inkább megtehették ezt, mert a magyar-
országi cionista mozgalomban a baloldal dominált. Szervezeteik 
különösen az ifjúság körében rendelkeztek befolyással. Az álta-
lunk feldolgozott újságok, folyóiratok jól tükrözik ezt a folyama-
tot – amely végül mégsem járt sikerrel.  

1949 elején a kommunisták – arra hivatkozva, hogy a zsidó állam 
létrejöttével a cionista szervezetek céljukat elérték és tevékenységük 
okafogyottá vált – felléptek szövetségeseik ellen. 1949. március 13-
án ezért a Magyar Cionista Szövetség feloszlatta önmagát.  

Újságjai, lapjai megszűntek, kiadványai már nem jelenhettek 
meg. Odáig azonban korábban soha nem látott számban képvisel-
ték a hazai sajtóban a maradék magyar zsidóság nagy részének a 
saját identitásához való következetes ragaszkodását. E gazdag 
kavalkádból igyekeztem néhány tucatot bemutatni, sajnos a több-
ségük már nem áll rendelkezésünkre. Ez nagy kár, mert a megma-
radt példányokból is kitűnik, hogy volt mondanivalójuk a mai 
olvasó számára is! 
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CIONIZMUS MAGYARORSZÁGON 
(1947–1949) 

 
 

Az ENSZ felosztási határozata, majd Izrael Állam megalakulása 
változást hozott a hazai cionista életben. Nagy örömöt és diadalt 
jelentett a számukra, hiszen valóra vált a cél, amiért küzdöttek. 
Ugyanakkor színvallásra is kényszerített: A mozgalom vezetői és 
tagjai részére illendő volt – saját hitelességükért – megtenni azt, 
aminek igazságát hirdették, és amire évek óta készültek: kivándo-
rolni a zsidó hazába. Bizonyos zavart keltett a zsidó államalapítás 
ténye a nem cionista zsidó körökben is, mert nem tudták, hogy 
most hová tartoznak: szülőföldjükhöz vagy nemzeti államukhoz? 
A korabeli zsidó sajtóban komolyan kérdezik olvasói levelekben, 
hogy Izrael Állam létrejöttével megmarad-e a magyar állampol-
gárságuk, vagy automatikusan izraelit kapnak. Megmozdult a 
nem zsidó oldal is: a jobboldali pártokban szóban és írásban meg-
jelent a követelés, hogy ezentúl zsidó ne lehessen képviselő vagy 
állami intézményben vezető. (Amennyiben ez megtörtént volna, a 
baloldali pártok, a rendőrség és az államvédelmi szervek elvesz-
tették volna vezető gárdájuk jelentős részét!)  

Bonyolította a helyzetet a politikai élet ambivalens magatartá-
sa a cionizmussal szemben. Izrael feltétlen támogatása jól megfért 
a cionizmus eszmevilágának és gyakorlatának egyre erőteljesebb 
kritikájával, amely végül is 1949 elején a hazai mozgalom ható-
sági felszámolásához vezetett. 

Milyen is volt ezekben az években, fénykorának és megszűné-
sének idején a hazai cionista mozgalom?  

A felszabadulás utáni nagy fellendülés még tartott, bár a balol-
dali csoportokból a harminc éven felüliek a már eddig is szövet-
séges munkáspártokban kezdtek tevékenykedni. 1948-ban a Cio-
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nista Szövetségnek kb. 15 000 tagja volt, a következő csoportosí-
tás szerint:  

Hasomer Hacair: 3300 fő 
Mizrachi: 3000 fő 
Achdut Haavoda: 2700 fő 
Klál: 2700 fő 
Mapaj: 1750 fő 
Kisebb szervezetek: 1550 fő 
Ezek közül a nagy múltú Klál általános, középutas, a Mizrachi 

vallásos, a többi szervezet baloldali, néha magukat „marxista-
cionista” néven aposztrofálták, és a magyar választásokon a Szo-
ciáldemokrata Pártra vagy a kommunistákra szavaztak. 

Külön kell foglalkoznunk a revizionista irányzattal, amely ná-
lunk a Betar szervezeti keretében jelentkezett. Mind a hivatalos 
szervek, mind a baloldali cionista szervezetek nagyon ellensége-
sek voltak vele szemben. Már 1948-ban lépések történtek meg-
szüntetésére, például a vele együttműködő Lehi szervezet izraeli 
küldöttét le is tartóztatták.  

Az Agudat Jiszraél élénk sajtótevékenységet folytatott, de el-
lentétben a Mizrachival, nem sorolhatjuk teljesen a cionisták kö-
zé. Ennek ellenére osztozott sorsukban, betiltották. 

Erőteljesen együttműködtek a Cionista Szövetséggel a külön-
böző társszervezetek. Az ifjúságra gyakorolt befolyása miatt 
továbbra is a Somér volt a legerőteljesebb. Főleg az idősebb zsidó 
korosztály volt a bázisa a Keren Kajemet Lejiszraélnek és a 
Keren Hajeszodnak.  

A Keren Kajemet Lejiszraél (KKL), magyarul: Zsidó Nemzeti 
Alap, a Cionista Világszervezet földvásárlási szerve, amely 1901-
es alapítása óta irányította Palesztina földjének megváltását a 
zsidó nép örök tulajdonául. Gyűjtési akciókat indított a világ zsi-
dósága körében. A Keren Hajeszod (KH), magyarul: Zsidó Építő-
alap, a cionista világszervezet beruházási szerve. a nemzeti „ko-
lonizáció” előmozdítására. Londonban alapították, még 1920-ban. 
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Pénzt gyűjtött az építőmunka érdekében, elvi alapja a régi zsidó 
adó, a tized felújítása. Ma is működik Budapesten. 

Újjáalakultak a háború előtti procionista szervezetek is, példá-
ul a Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetsége, amely még 1926-
ban létesült a magyar zsidóság vagyonosabb rétegeinek bevoná-
sára a palesztinai országépítésbe.  

1946-ban létrejött a Zsidó Világkongresszus magyarországi 
képviselete, és Zsidó Iroda néven megtaláljuk a Jewish Agency 
hazai szervezetét is. 

Természetesen a kifosztott maradék zsidóság számára legna-
gyobb jelentősége a Jointnak volt. Az amerikai zsidók gyűjtő és 
segítő szervezete nagyon fontos volt ezekben az években. Nem-
csak segélyeket (pénzt, élelmiszert, ruhaneműt) osztottak, még 
1947-ben is 40 000 személy számára, hanem sok intézményt tar-
tottak fenn gyermekotthonoktól kezdve az öregek házáig. Üzeme-
ikben zsidó munkavállalók ezrei dolgoztak. Mivel a kormányzat 
látta, hogy a Joint olyan feladatokat lát el, amelyek a hivatalos 
szerveket tehermentesítik, jó szemmel nézték ezt a tevékenységét, 
de igyekeztek befolyásolni. Meg kell jegyezni, hogy barátságos 
magatartásukban közrejátszott a Joint által havonta juttatott pénz-
ügyi támogatás a baloldali pártok számára. 

Teljes mértékben a cionista mozgalomhoz számíthatjuk a hé-
ber nyelvű Tarbut iskolákat és a főleg a zsidóüldözés következté-
ben elárvult gyermekek számára létesített gyermekotthonokat. 
Működtek mezőgazdasági kollektívák és az alijára előkészítő tá-
borok is – teljesen a Cionista Szövetség irányítása alatt.  
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ZSIDÓ SAJTÓTERMÉKEK 
 
 

Soha nem látott számban jelentek meg ezekben az években a zsi-
dó sajtótermékek, köztük a cionista periodikák. A szegényes kő-
nyomatostól a szépen illusztrált újságig – anyagi eszközeik sze-
rint – változott a külső megjelenésük. Még a kis létszámú cionista 
szervezetek is írásos életjelt adtak magukról, módot adva tagjaik 
önkifejezésére. A „hivatalos” lap az Új Élet volt. 
 
 

ÁLTALÁNOS CIONISTA SAJTÓ 
 
KOL JISZRAÉL 
A Magyar Cionista Szövetség Tagértesítője 

 
1948. május 
Vezércikke (1–2. lap) Számvetés címen összegezi a hazai cionista 
mozgalom helyzetét és céljait. Tisztában van azzal, hogy „világ-
újulás” idejét éljük, a zsidóságnak a feléledés oldalára kell állnia. 
A cionizmus célja már részben megvalósult, most védelmezni 
kell a megszületett hazát. Elemzi a politikai világhelyzetet, és 
megállapítja, hogy a zsidóság életfeltétele a béke, mert a háború 
mindenestül elpusztíthatja. A magyarországi cionizmusról meg-
jegyzi, hogy az a felszabadulás után vált igazán tömegmozga-
lommá. Sajnos kevés a vezetőkáder, a csatlakozók többségét nem 
zsidó nemzeti érzés, hanem negatív érzelmek, a menekülési vágy 
vezeti. A feladat most a pozitív, teremtő cionizmus, azaz „a zsidó 
kezekkel” emberi értékeket kell alkotni. A zsidó ifjúságnak 
Erecben van a helye, de aki a kelet-európai népi demokráciákat 
erősíti, közvetve az is Izraelért is harcol. A zsidó embereket be 
kell vonni a termelésbe.  
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Következő nagyobb cikke az új állam világpolitikai helyzetét, 
elismertségét taglalja, és elemzi a katonai helyzetet. Reméli, hogy 
az arab légi fölény nem lesz tartós, és a Jeruzsálemért folyó csata 
hamar el fog dőlni. Bemutatja Izrael Állam szociális struktúráját, 
és megállapítja, hogy a zsidó állam a haladó demokrácia országa 
a Közel-Keleten.  

Teljes egészében leközli Izrael Függetlenségi Nyilatkozatát. 
Utolsó oldalán a hadijelentések mellett ajánlja a Kol Jiszraél izra-
eli rádió hallgatását. Mozgalmi jellegű a vidéki titkárság közle-
ményei. Ez megfelel annak az impresszumban közölt utasításnak, 
miszerint: „Csak tagjainknak, kézirat gyanánt.” 

 
 

ZSIDÓ ÚT 
A Magyar Cionista Szövetség hetilapja 

 
1947. május 30. 
Beköszöntőjében fájdalmasan emlékezik a Zsidó Szemle című 
cionista lapra, amelyik még a holokauszt előtt volt a mozgalom 
szócsöve. (Az előző kötetekben részletesen elemeztük!) 

„Most itt állunk, megmaradt cionisták a töredék zsidóságban.” 
Sok a teendő, nem akar száműzni az új lap hasábjairól senkit. 
Hasznára akar lenni a magyar demokráciának, de nem mehet el 
szó nélkül a hibák mellett, amelyek a magyarság és az itt élő zsi-
dóság viszonyában a felszabadulás után történtek. Megbélyegzi a 
feketézést, amely a produktív többség munkáját elhomályosítja. 
Idézi Gromiko szovjet külügyminiszter barátságos nyilatkozatát – 
amelynek külön cikket szentel – Palesztináról. Elemzi egy ereci 
napilap egy számát, amely tükrözi az ottani életet.  

Herskovits Fábián cikke az új rabbikat üdvözli, nagy szükség 
van erre a kilenc fiatalra. Záró következtetése: „Megjelenésük a 
zsidó közösség életében szintén bizonyítja, hogy az újjászületés, a 
megváltás teremtő korszaka hozzánk érkezett.”  
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Interjú Salamon Mihállyal, a Cionista Szövetség új elnökével: 
Nemrég felbomlott a hitközségi koalíció, és a kezdődő hároméves 
terv is új helyzetet teremtett. Szóba kerülnek a Joint problémái, és 
általában a magyarországi zsidóság helyzete. A cionisták más-
képp értelmezik a „zsidó egység” fogalmát, mint a hitközségi 
vezetés, amely nem tesz eleget a zsidó tömegek gazdasági lerom-
lása ellen. A demokráciának a zsidó közéletben is érvényesülnie 
kell. A cionizmust az utolsó kérdésre adott válaszában az elnök 
elsősorban nevelő mozgalomnak tartja, amelynek feladata leszok-
tatni a magyarországi zsidóságot a szervilizmusról.  

A Hírlap című újság külpolitikai szerkesztője előadást tart a 
közel-keleti helyzetről, a bonyolult zsidó–arab viszonyról. 

A Galut hírei rovat mexikói, lengyel és afgán afgán zsidó kö-
zösségeket mutat be, és egy leírást közöl a miskolci antiszemita 
lincselésről. Bejelenti, hogy a következő számban megkezdik 
Joél Palki kibuctag emlékiratainak közlését. Palki 1944-ben angol 
ejtőernyősként harcolt Magyarországon a zsidók megmentéséért. 
Adományokat kér a jubileumi sékel-évre.  

A kultúrát képviseli a Könyvrovat és a színházi beszámolók. A 
Haoved Hacioni színjátszói bemutatkoztak a közönségnek, nagy 
sikerrel, máris több pesti és vidéki meghívást kaptak, hogy újjabb 
előadásokat tartsanak.  

Külön cikk ismerteti Palesztina közgazdaságát. Jámbor Ferenc 
felteszi a kérdést a palesztinai fejlemények során: Terror vagy 
nemzeti ellenállás? Szerinte a zsidó szervezetek palesztinai me-
rényletei, akciói csak nehézséget okoznak a mozgalomnak.  

Foglalkozik a közelgő hitközségi választásokkal is, melyen a 
zsidó Egység Pártja és a Cionista Választási Párt áll szemben 
egymással.1 Tiltakozik hogy az utóbbi vallásellenes lenne.  

1 Egyébként a választásokat nem tartották meg, kompromisszum született, 
elosztották a mandátumokat, a cionisták 35%-ot kaptak. 
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Talán ezt kívánja bizonyítani Az évezredes tananyag című cikk 
a következő oldalon, amely a tórai hetiszakaszt és a prófétai lec-
két magyarázza. Kiemeli a honfoglalás küzdelmeit, megjegyezve 
például, hogy ahol valaha Sámson élt, ott ma virágzó zsidó tele-
pek vannak.  

Mikroszkóp alatt című rovata visszásságokat tűz tollhegyre, pl. 
hogy a munkaszolgálatosok emlék-istentiszteletét a Bazilikában 
rendezik meg.  

Ígéri, hogy a következő számokban külön fog írni a vidéki zsi-
dóság helyzetéről, problémáiról. 

 
1947. június 6.  
Az első oldalon David Ben Gurion is az Egyesült Nemzetek vár-
ható döntéséről nyilatkozik, hivatkozik Gromikóval folytatott 
„pozitív jellegű” beszélgetésükre, és megállapítja az arab és anti-
cionista vonal kudarcát minden kérdésben. A Jewish Agency 
meghívása az első eset, hogy a zsidó népnek alkalmat adtak a 
megjelenésre a nemzetközi hatalmi szerv előtt. Ez a Népszövet-
ség2 idejében soha sem történt meg. Bizakodása ellenére realista: 
„Lehet, hogy az ország egy része mandátum alatt marad, és csu-
pán azok a részek, ahol a lakosság többsége zsidó, valamint a 
terméketlen pusztaság lesz azonnal zsidó állam.” Emlékeztet arra, 
hogy eredetileg Transzjordánia is a palesztinai mandátumhoz 
tartozott.  

A népek ítélőszéke előtt címmel összegzi elvárásait az ENSZ-
közgyűlés palesztinai vitája előtt. Sok múlik, ezen a tanácskozá-
son! Államférfiak, akkreditált követek próbálják kideríteni, hogy 
mi az igazság a palesztinai kérdésben. Anglia panaszára tizenegy 
állam küldött vizsgálóbiztost, helyetteseket és szakértőket, össze-
sen 62 személyt. 

2 Az ENSZ elődje, 1940-ben feloszlott  
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Büszkén hivatkozik a zsidó kolonizáció érdemeire, emlékez-
tetve arra, hogy ez a szinte néptelen török tartomány 700 000 
zsidónak és 1 100 000 arabnak ad ma kenyeret.3 Céloz arra, hogy 
az angolokat olajérdekeik vezetik. Kifejezi reményét, hogy „a 
vizsgálóbizottság ráteszi majd az ország szívére a kezét, azután 
megtapogatja majd az olajvezetékeket is, és gyors számadást csi-
nál, mi fontosabb tulajdonképpen e rettenetes háború után? Az 
ember vagy az olaj?” Bizakodik a Szovjetunió támogatásában.  

Aztán is az ENSZ tagállamainak várható álláspontját firtatja. 
A zsidókkal szimpatizálnak a kelet-európai országok küldöttei, de 
az amerikai sajtó kétharmada is támogatja a cionizmust. 

A következő oldalon Demokrácia a Síp utcában… címmel a 
hitközségi választások előkészületeként a hitközséget bírálja, ahol 
egyre kevesebb az elöljárósági ülés, a vezetőség keresztülviszi 
akaratát.  

Vitatkozik Bevin brit miniszterelnökkel, aki szerint már nem 
fér el több zsidó bevándorló Palesztinában, és emlékeztet az 
1939-es Lowdermilk-tervre,4 amely öntözéssel még legalább 4 
millió zsidó letelepedését tenné lehetővé.  

Ritkított betűvel közli a Magyar Cionista Szövetség táviratát a 
szovjet kormányhoz, amelyben megköszöni „határozott és embe-
ri” állásfoglalását, amelyet az ENSZ-közgyűlésben tanúsított Pa-
lesztina kérdésében.  

Mikroszkóp alatt című rovatában az aláírás „ironicus”, és en-
nek megfelelően tűzi tollhegyre a felekezeti élet visszáságait, nem 
ért egyet a zsidó tábori rabbi magas katonai rangjával.  

3 Csaknem a felüket más arab országokból vonzotta oda a zsidók előidézte 
gazdasági fellendülés. 
4 Lawdermilk amerikai talajvizsgáló szakértő a Jordán-völgyében tervezte 
csatornákon kisebb folyók vizeinek öntözési felhasználását és a Földközi-
tenger vizének a Holt tengerbe vezetését, ez utóbbi energiát is termelne. 
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A galut hírei rovat kitekintést ad a háború utáni európai zsidó-
ság életébe. Közli a Németország amerikai zónájában végzett 
közvélemény-kutatás adatait. A megkérdezettek többsége anti-
szemita válaszokat adott, 34% közömbös volt a zsidókérdésben, 
csak egy kis intellektuális réteg foglalt állást a zsidók mellett.  

A hazai maradék zsidóság szociális keresztmetszetével kap-
csolatban a pedagógusok fizetését elemzi, ami elég siralmas.  

Szegedi látogatása se ad rózsás képet a zsidóság helyzetéről, 
egyedüli pozitívum a házasságok és a születések emelkedő szá-
ma. A cionizmus is inkább a fiatalok között terjed. Visszaváltoz-
tatták a Bús Páter utca nevét Lőw Lipótra, és Lőw Immánuel 
mellszobrot kapott a városházán.  

Levél rovata három helyről érkezett írásokat közöl: Erecből, 
Ciprusról és Los Angelesből.  
Átveszi a Debrecen című lap riportját Piricséről, ahol a Joint 

letelepített 33 életben maradt zsidót, akik mezőgazdasággal fog-
lalkoznak, méghozzá igen szép eredménnyel. 

 
 

IZRAEL HÍREI 
 

1948. július 
Első oldalán az állam függetlenségét köszönti. A létért való küz-
delem lezárult, ma már a nemzeti függetlenségért folyik a harc, 
mert „Izrael létét ma már nem lehet letagadni, az országot többé 
nem lehet kiradírozni a térképről vagy a történelemből. Az ellene 
megindított imperialista rablóhadjárat ma már beérné szerényebb 
célokkal is: területének, de főként függetlenségének szűkebb kor-
látok közé kényszerítésével.”  
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A fegyverszünet áll az érdeklődés középpontjába. Ez az arabok-
nak kedvez, mert a zsidó hadsereg éppen támadásba lendült.  

Megható olvasni, hogy a harcok alatt három új telep létesült 
Izraelben. Nagy riport a harcoló ország hétköznapjairól. Érezni a 
háborút, nemigen látni fiatal embert civilben. Óriási különbségek 
vannak az egyes városok között, de Tel-Aviv felszabadult.  

Tízéves tervet dolgoztak ki a gazdaság fejlesztésére, az idő-
szak végére a zsidó lakosságnak el kell érnie a 3 milliót.(Nem 
érte el!) Ehhez tőke szükségeltetik.  

A galut hírei: Zsidóellenes bevándorlási törvény született 
Amerikában, rendeletet adtak ki a külföldiek ellen Belgiumban. 
Utolsó oldalán ismerteti a Keren Hajeszodnak, a zsidó állam leg-
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fontosabb pénzügyi szervének munkáját. Növekszik iránta az 
érdeklődés, de a magyar zsidóság súlyosan mulasztott e téren. 

Barátságtalanul ír a Zsidó Egység Demokratikus Hitközségi 
Párt zászlóbontó nagygyűléséről a Városi (ma Erkel) Színházban, 
ahol szidalmazták a cionistákat.  

Élesedik a helyzet Cipruson, az angolok által letartóztatott és 
oda hurcolt illegális bevándorlók éhségsztrájkba kezdtek.  

Utolsó oldalán ír arról, hogy örömmel látja, hogy a lap milyen 
nagy sikert aratott a pesti utcán, és elnézést kér: „Sajnos a mai 
papírviszonyok nem tették lehetővé lapunk utánnyomását. A má-
sodik szám már megfelelően több példányban jelenik meg.”  

Az épülő ország hírei főleg a gazdasági fejlődésről szólnak. 
A Cionista lexikon rovatban Chaim Weizmann érdemeit mél-

tatja, aki diplomata és tudós volt egy személyben. 
 
 
SZABADSÁGUNKÉRT  
 
Fejlécén nem közli, de az impresszumból kiderül, hogy a Szabad-
ságunkért című kiadvány is a Brit Irgunim Chalucim lapja.  
 
1948. április 
Az első oldalon A zsidó önvédelem harcosa címmel maga David 
Ben Gurion határozza meg az új izraeli katona jellemzőit: meg 
kell felelnie a fizikai követelményeknek, de a mozgalom szelle-
mének is: „Teljes tisztaságában kell megőriznünk erkölcsi felfo-
gásunkat, a cionista ideálunkból áradó fényt, amely prófétai és 
messiási tartalmak hordozója. Meg kell őriznünk a fényét szocia-
lista felfogásunknak is, az eszmének, amely a testvériséget, 
egyenlőséget adja az emberiségnek.” A másik oldalon harcoló 
arabokat nem „ősi ellenségnek”, hanem az uszítás és intrika áldo-
zatainak kell tekinteni.  
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A vezércikk is mozgósít. Hangsúlyozza: „Ebben a háborúban 
számunkra nincs lehetőség a választásra, csak egyetlen egy lehe-
tőség van: Győzni! És győzni fogunk!” Örömmel állapítja meg, 
hogy önkéntesek özönlenek az új izraeli hadseregbe: „Elmosód-
nak a múlt, a szülőföld és a nyelv korlátai, új, harcos ember szü-
letik, akinek héber a nyelve, fegyvere és hazája.”  

Az egész második oldalt hadijelentések foglalják el, de verset 
is találunk a lapban, S. Salom háromsoros versszakokban buzdít 
csatlakozásra a függetlenségi harchoz. (A verset a híres Dan 
Livni fordította.) 

 
HANGOK AZ ÉJSZAKÁBAN 
 
–„Kész vagy?” – súgott 
a hang a néma, 
csöndes éjben. 
 
–„Készen!” súgott  
a hang, a néma, 
csöndes éjben. 
 
–„És elhagyod az 
otthonod,  
rokont és barátot?” 
 
–„És elhagyom az 
otthonom,  
rokont és barátot.” 
 
–„És tudsz-e menni, 
messze menni 
s nem remegni?” 
... 
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Közli a Hagana kiáltványát, amely erőteljesen az USA gyám-

sági javaslata ellen fordul, és önbizalmat tükröz: „A zsidó nép 
nem fog visszarettenni… Semmiféle idegen uralmat – nevezzék 
akár gondnokságnak, vagy próbálják más lepelbe bujtatni – nem 
fogunk többé tűrni, országunk önálló, a zsidó nép független lesz!”  

Bemutatja egy fiatal zsidó harcos hősies akcióját, aki felrob-
bantotta az arab parancsnokság épületét (Egyszerű számítás az 
egész). Más katonák rosszabbul járnak, de mindenképp teljesítik 
feladatukat (Aki elvesztette fél szemét).  

A Rövid hírek – gyakorlatilag harci jelentések – zárják a lapot: 
Kastel elfoglalása biztosítja a Jeruzsálembe vezető utat. Kastelnál 
esik el a mufti unokaöccse. Ő az egyetlen bennszülött palesztinai 
arab parancsnok, a többiek mind külföldiek. Mismar Haémeknél 
is visszaverik az arab támadást. Felső-Gallilban a Hagana első 
ízben használ lovasságot – sikerrel. Ez utóbbi hír emlékeztet a 
kezdeti zsidó bevándorlás, az „első alija” időszakára, amikor a 
települések bátor őrei, az akkori „sómérok” lovon járőröztek és 
vették fel a harcot a fosztogatókkal.  
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MOST ÉRKEZTEM IZRAELBŐL 
 
A lap a Szocialista Cionisták Ichud-Mapaj Pártja szócsöve, a ta-
goknak kéziratként adják. 

 
1948. augusztus közepe 
Első oldalát a Herzl Tivadar halálának évfordulójáról való meg-
emlékezés foglalja el, idézve a cionizmus nagyjainak (Weizmann, 
David Ben Gurion és mások) gondolatait a Zsidó Államról.  
A függetlenségi harc időszakában különösen érdekes Herzl el-
képzelése a zsidó hadseregről: „Semleges államként látom ma-
gam előtt a Zsidó Államot. Hadserege helyőrség is lesz – de a 
legmodernebb hadfelszereléssel ellátva –, amelynek feladata lesz 
a rendet őrizni befelé és kifelé egyaránt.” Talán ezért közöl egy 

fényképet a Palmach 
női alakulatának felvo-
nulásáról a Herzl Tiva-
dar halálának évfordu-
lóján tartott díszszem-
lén. 

Második oldalán az 
izraeli munkásmozga-
lomra váró „új és nagy” 
feladatokra figyelmez-
tet: „Meg kell szüntetni 
Izraelben a dolgozók 
nyomorát.”  

A lap, címének meg-
felelően, meginterjúvol-
ta az Izraelből frissen 
érkezett Péterfi Endrét. 

Szó esik a menekül-
tekről is, számuk akkor 
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még csak 300-350 000 volt. Viszont május 15. óta 30 000 új olé 
érkezett, az év végére 100 000-et szeretnének fogadni.  

„A katonai helyzet minden várakozásunkat felülmúlja. 
Latrunt ugyan nem sikerült elfoglalni, de az országutak és a 
stratégiai pontok zsidó kézben vannak. Ha nem létesül pa-
lesztinai arab állam, a kormány az elfoglalt területeket Iz-
raelhez csatolja.” Számunkra különösen az a legszomorúbb, 
hogy Latrunnál a transzjordániai –angolok által kiképzett – 
Arab Légió elleni rohamban sok frissen bevándorolt fiatal, 
köztük sok magyar is elesett. 

A Hírek Izraelből rovat is bevándorlásokról, kereske-
delmi sikerekről számol be. Mindössze egy rövid mondat 
jelzi a készenlétet: „Aktív katonai szolgálatra hívták be a 
18–27 esztendős nőket.”  

Bíztató, hogy a külföldi államok követségei egymás után nyíl-
nak meg Tel-Avivban, ahol a szovjet követség is egy gyönyörű 
villát bérelt. 

Egy cikk nyilvánosságra hozza Izrael hadseregének pa-
rancsnoki névsorát, nagyrészt fiatalok, a rangelnevezések a 
Bibliából származnak. A tábornok: rav aluf, az ezredes: aluf, 
az őrnagy: seren, az altisztek gyűjtőneve: samalin, a közle-
gények: toraimok. 

Beszámol a nyári mosaváról, amely a Bükkben készített 
fel az aliára. 

Valamilyen okból a pártközlemények között jelenti be a 
Tarbut iskolának, Magyarország egyetlen héber általános és kö-
zépiskolájának államosítását. Viszont rögtön hozzáteszi: „Biztosí-
tották az iskola eddigi jellegének maradéktalan fenntartását” 
(Nem sokáig, ez volt az utolsó tanéve!) 

A Habonim5 hírek a nyári továbbképzésekről és a szniffek (fi-
ókszervezetek) nyári szünete utáni évkezdéseiről számol be. 

5 Héberül: építők. Politikailag a Mapajhoz tartozó chaluci ifjúsági mozgalom. 
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SORSDÖNTŐ HETEK  
 
A Szocialista Cionisták (Ichud Mapaj) Pártjának lapja. 
Ez a párt volt a legnagyobb a palesztinai munkáspárt, hazánkban 
is volt szervezete. Legnagyobb vezetője Ben Gurion, nálunk a 
később börtönbe vetett Dénes Béla volt. 

 
1948. július 
Első két oldalán teljes terjedelmében Ben Gurion beszédét közli, 
amelyben az Altaléna hajó azóta történelmivé vált lövetését indo-
kolja. Ez a hajó szállított volna fegyvert az Écelnek, Menahem 
Begin fegyveres egységének, amely nem volt hajlandó beolvadni 
a főleg a Haganából szerveződő izraeli hadseregbe. Ez a tény egy 
kormányválságot is kiváltott, mert miatta lemondott a Mizrachi 
vallásos párt két minisztere.  
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Ben Gurion élesen elítélte a szélsőjobboldali fegyveres alaku-
latok vezetését, hibának tartotta már azt is, hogy az Écel katonái-
nak külön vezérkaruk volt. Magára vállalta a polgárháborús jelle-
gű intézkedést: „Tudtam, hogy a helyzet súlyos, és tudtam, hogy 
fel fogják vetni a hatásköri kérdést. Éppen azért az egészet kor-
mány elé hoztam, és így a kormány egyhangú parancsot adott a 

 
hadseregnek. A banda megadta magát, és azt hittük, hogy ezzel 
véget ért az incidens.” Részletezi, hogy 5000 puska és 250 000 
gépfegyver került volna az Écel birtokába, amely „a belső terror 
fokozását célozza. Zsidókat öltek, mert nem akartak nekik enge-
delmeskedni. Nem akarom alávetni magam senki terrorjának.” 
Végezetül emlékeztetett a két-három hónap múlva megtartandó 
választásokra, ameddig feltétlenül egységet kellene tanúsítani.  

Jelentést olvashatunk a Mapaj kétnapos konferenciájáról Tel-
Avivban, ahol szintén szóba került a zsidó hadsereg egysége. Ben 
Gurion kiemelte a Palmach, a Hagana élgárdája szervezettségét és 
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erejét, amelyben nagy szerepe van a Kibuc Meuhadnak, a balol-
dali kibucok csúcsszervének.  

Rövid cikk kommentálja, lényegében visszautasítja Bernadotte, az 
ENSZ-megbízott javaslatait. Izrael nem hajlandó államszövetségre lépni 
a feudális Transzjordániával, azaz Abdullah királlyal, és lemondani Jeru-
zsálemről meg a Negevről. 

Az Izrael hírei rovatban a zsidó véderő tisztjeinek felesketésé-
ről számol be. Az eskü szövege tükrözi a helyzetet, a fegyelem 
fontosságát: „Hűséget esküszöm Izrael államára, annak illetékes 
intézményeire és törvényeire. Minden kikötés nélkül elfogadom 
az izraeli véderő fegyelmi szabályzatát, és engedelmeskedni fo-
gok feletteseim parancsainak és utasításainak. Minden erőmet, és 
ha kell, életemet is hazám megvédésére és népünk felszabadításá-
ra szentelem.” 

A többi hír is nagyrészt katonai vonatkozású, hangsúlyozzák az egysé-
get, bár a vezérkari és főparancsnoksági tisztek túlnyomó többsége a 
Hisztadrut tagja. Sokuk kibucnyik, de az Irgun emberei utólag szintén 
letették az esküt. 

Közli a szovjet Zsidó Antifasiszta 
Bizottság üdvözlő táviratát Weizmann 
professzornak, Izrael elnökének, 
amelyben győzelmet kíván. (Pár évvel 
később, 1952-ben Sztálin parancsára a 
bizottság összes vezetőjét agyonlőtték!) 

A párt közleményei viszont magyar-
országi jellegűek. Megállapítja, hogy a 
sékel-akció nem végződött számukra 
megfelelő eredménnyel, a Mapaj el-
adott sékeleinek száma 11 000, ezért jól 
fel kell készülni a közelgő sékel-
választásokra. A párt erősödik, csak 
Győrben száz új tag kap először 
tagértesítőt.  
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A fejlécben említett baloldali csoportok mindegyike külön hí-
reket közöl, mindegyik gyarapodásról, új szervezetek létesülésé-
ről számol be. Gyűléseiken a Hatikva mellett az Internacionálét 
is eléneklik.  

Többek között beszámolnak egy aratási ünnepről Nyírkéresen: 
„Zsidók aratnak! Most még a galutban, de nemsokára a hazában, 
Izrael földjén” – írja lelkesen. A külföldi zsidó segélyből fenntar-
tott zsidó mezőgazdasági telepen bor még a vacsorához sem ju-
tott. 

 
 

JELENÜNK, JÖVŐNK  
Kiadja a Magyar Cionista Szövetség 

 
Dátum nélkül 
Nagyalakú, feltűnően jó minőségű papírra nyomott kiadvány,  
Vezércikke a demokrácia és a zsidókérdés kapcsolatáról szól. 

Fájlalja, hogy Magyarországon 
az antiszemitizmus nem szűnt 
meg a felszabadulással, még pog-
romok is előfordulnak, újra kísért 
a vérvád szörnyű rágalma.  

Második oldalát külpolitikai 
kitekintés foglalja el, támadja az 
angol külpolitikát a palesztinai 
korlátozások miatt, és kéri, hogy 
vegyék figyelembe az amerikai 
és a szovjet véleményt. Élesen 
bírálja Bevin angol külügymi-
nisztert.  

Az oldalak alján felhívásokat 
találunk, például arra buzdítja a  
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szülőket, hogy írassák gyermekeiket a Tarbut héber nyelvű iskolába, 
vagy a Komoly Ottó Cionista Könyvtár látogatását ajánlja.  

A Jointnak nagy szerepe van a tönkrement, kifosztott maradék 
magyar zsidóság életben tartásában. Ezért foglalkozik Görög Fri-
gyes Joint-vezető előadásával, támadva a kormány részvétlenségét. 
Ugyanakkor leszögezi: „A nemzetközi zsidó szervek között a cionis-
ta szervek a legsúlyosabb tényezői a zsidó világnak. Senkinek nincs 
meg a jogcíme arra, hogy a cionizmus ellen ágáljon.” Utal a fiatal 
cionisták ellenállási érdemeire, és hiányolja a vagyonosabb zsidó 
rétegek erőteljesebb hozzájárulását a segélyakciókhoz. 

Kulturális csemege a beszámoló a Cionista Ifjúsági Mozgal-
mak kórushangversenyéről, amely zsúfolásig megtöltötte a Zene-
akadémia nagytermét. (Ugyanezen a helyen pár hónappal azelőtt 
még a népbíróság ítélkezett a zsidók gyilkosai felett!)  

Az ifjúság útja címmel elvezeti az olvasót a kibucokba, a halál-
táborokból megtörten. lefogyva érkező fiatalok közé. Az átneve-
lést az Alijat Noar teszi lehetővé, amely 1934 óta 16 000 zsidó  
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fiút és leányt hozott a településekre. Záró mondata: „A zsidó nép, 
mely létéért küzd, az ifjúsági alijában találta meg azt a szervet, 
amely sikeresen tölti be azt a feladatot, hogy sokat szenvedett 
ifjúsága számára új életet, szabad fejlődést és boldog jövőt bizto-
sítson.”  

Tudományos jellegű a vérvád keletkezését kutató írás, amely 
lélektani alapon vizsgálja ennek a szívós babonának a keletkezé-
sét. Feltámadásának okát furcsa logikával a keresztény magyar 
társadalom zsidók elleni bűntudatában találja meg.  

Néhány Rövid hír Palesztinából igyekszik olvasóiban a lelket 
tartani, bevándorlásról, gazdasági fejlődésről szólnak. Demonst-
rálja a külföld szimpátiáját a palesztinai zsidósággal, többek kö-
zött a moszkvai Izvesztyija Nagy-Britanniát vádoló cikkét idézve. 

Zsidó közvélemény és az ereci hírek című rövidebb írása zárja 
a lapot, támadva a „menthetetlenül gyáva rabszolga-lelkek ki-
csiny csoportjának negatív reagálását a Palesztinában folyó hősi 
küzdelemre”. 

 
 

BALOLDALI CIONISTA LAPOK 
 

 
CHOZÉR  
 
Szó szerint körlevél, pártértesítő, ezért több kiadvány is használta 
címében ezt a megjelölést. Erősen mozgalmi jellegűek. Az alábbi 
újság a klálcionista irányzathoz tartozik. 

 
1947. június 26. 
A lap az 1-es sorszámot viseli, és a vezércikk (Új köntös) is sejte-
ti a változásokat. Az eddigi nyolcvan szám tanulságai, eredmé-
nyei alapján új rovatokat ígér: a jövőben „a rendes híranyag bő-
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vebben, kommentálva jut el Hozzátok”. Különösen a Tnuaténu-
rovathoz kér beszámolókat, közleményeket.6 

Hangsúlyozza a kibuci utánpótlás kinevelésének fontosságát. 
Figyelmeztet a veszélyre, hogy egyesek ugródeszkának használ-
ják a cionista mozgalmat. Egy érdekes felszólítás: „Nem enged-
hetjük meg, hogy ezek a tömegek formálják mozgalmunkat, ahe-
lyett, hogy a mozgalmunk formálná át a tömegeket.”  

A Mozgalmi hírek között első helyen a lengyelországi helyzet 
áll. Az 1946. júliusi kielcei pogrom után havonta öt-hatezer zsidó 
menekült el, de ma már sokan visszatérnek. A francia antiszemi-
ták egyre tevékenyebbek és hangosabbak, a zsidó közösség két 
ízben is eljárt miattuk a belügyminiszternél. Beszámol plugákról 
(cionista csoportok), olvashatunk a szegedi gyermekotthonról, és 
megalakult a színjátszó csoport is. Indítottak szociológiai szemi-
náriumot, és természetesen héber nyelvtanfolyamot is.  

 
1947. augusztus 13. 
Kettős számozása van (82., ill. 2.), jelezve az átalakulást.  
Beszámol a Moécán történtekről, és hosszasan idézi az ereci 
helyzetről való jelentést. Kritizálja az angolokat, reménykedik az 
ENSZ-ben.  

A Hírekben is a palesztinai zavargások állnak első helyen. 
Angliában nagy felháborodást váltott ki a túszul ejtett brit altisz-
teknek az Irgun általi kivégzése. Zsidóellenes tüntetések vannak, 
beverik a zsinagógák ablakait, pedig az angol zsidó frontharcosok 
is koszorút helyeztek el a kivégzett brit katonák emlékére.  

Békésebb hír a rehovoti Weismann Tudományos Intézet fejlő-
dése: az első épület már félig kész. Cipruson az internált paleszti-
nai bevándorlók száztagú kórusa tartott bemutatkozó koncertet. 
Büszkén állapítja meg: „Ez az előadás bizonyítéka volt annak, 

6 Tnua: héberül mozgás, forgalom, itt mozgalom.  
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hogy a cionista ifjúság a ciprusi deportációban is folytatja 
kultúrműködését…” Talán ezzel kapcsolatos a palesztinai zenei 
életről beszámoló lelkes cikk. 

 
1947. augusztus 20. 
Az első oldalon kénytelen megállapítani, hogy az ereci zsidóság 
három fronton küzd: az angol kormány, az arab támadások és a 
zsidó terroristák ellen. Felhív a Keren Hajeszod támogatására.  

Rövid híreket közöl a palesztinai arab támadásokról: zsidó bu-
szokat, kávéházakat rohannak meg.  

Ennek ellenére egyre több a vadonatúj mezőgazdasági telepü-
lés, még a sivatagos Negevben is. Magyarországon is folyik az 
ereci települések számára a fiatalok felkészítése. Sorra veszi az 
egyes hachsarákat,7 talán a Center község mellett működő a leg-
sikeresebb. 

A kibucokban műalkotások is születnek, sok az  alkalom a mű-
vész és a környezet újfajta találkozására.  

Utolsó oldalán a jövő kilátásai között a federáció és a kan-
tonizálás helyett az ország felosztása mellett tör lándzsát. 

 
1947. szeptember 12.  
Köszönti az újesztendőt, főleg a zsidó ifjúság nevében, és érdekes 
kívánságokkal búcsúztatja a leköszönő évet:  
 

„Ne legyünk többé kiválasztott nép – csak legyünk nép. 
– Ne történjenek velünk csodák, és maradjunk a milliókból ezrek. 
– Kerüljünk le az újságok szenzáció-rovatából és a rádió 
mindennapos híreiből. 

7 Hachsara: Előkészítés, felkészítés. Ipari és mezőgazdasági tanfolyamok Pa-
lesztinába készülő fiatalok részére. Magyarországon többek között Hatvani 
Lajos földbirtokán is volt ilyen.  
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– Ne legyen minden napunk történelmünk fordulópontja, és 
ne írjunk többé történelmet vérrel, máglyák fényénél.” 
 

Viszont szeretné az örök imádság megvalósítását, a zsidó nép 
visszatérését Erec Izraelbe. 

Keretben közli a mozgalom programját az ünnepekre. Az 
Arany János utcai és a Síp utcai, valamint a zuglói Nürnberg utcai 
helyiségekben egyaránt ünnepelnek.  

Egész oldalas térképen mutatja be Palesztina felosztási terve-
zetét: a zsidó államnak szánt rész nem foglalja magában Akkó 
vagy Asdód városokat, és a független Jeruzsálem az arab rész  

 
közepén helyezkedik el. Hosszú cikk magyarázza a térképet, kö-
zölve más ENSZ-javaslatokat is: a Jugoszlávia szövetségi állam 
és mások által beadott indítvány egy arab–zsidó konföderációt 
vázol fel, és korlátozná a zsidó bevándorlást. Nem csoda, hogy a 
Cionista Főtanács egyből elutasította ezt a tervet. A felosztási 
javaslatban főleg Jeruzsálem elszakítását fájlalja. 
A Mozgalmi hírek is óv az elhamarkodott megoldástól, veszé-
lyesnek tartja, hogy a tervezett zsidó államban az összlakosság 
47%-a arab lenne. Viszont optimizmusának forrása, hogy 1 millió 
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zsidó bevándorlót vár. A Hanoar Hacioni8 híradója a magyaror-
szági zsidó mezőgazdasági telepekről közöl kedvező híreket, és 
beszámol az első Cionista Kongresszus 50. évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepi hétről, amelynek megnyitóját a Zeneakadé-
mián tartották. Ajánlja az ifjúságnak a megalakult Hapoel M. S. 
E. által teremtett sportolási lehetőségeket, felsorolva a szakosztá-
lyokat.  

Csatlakozik a Haoved Hacioni híradója, üdvözlik dr. Singer 
Ödön „chavérunk” kinevezését Szolnok főrabbijává.  

Más személyi hírek után sékel-akció és ivrit tanfolyam megin-
dulásáról ad hírt.  

A Negev meghódítása című írás nem hallgatja el a nehézsége-
ket. Ezek közül a vízhiány leküzdése lenne a legfontosabb. 

 
1947. szeptember 23.  
Ereci üdvözlettel nyitja a lapot, amelyben reményét fejezi ki a 
Zsidó Állam mielőbbi megszületésére.  

Emlékeztet arra, hogy a britek az illegális bevándorlókat 
visszadobják Németországba, és tízezrek sínylődnek Cipruson.  

A következő oldalakon a Jamim Noraim (félelmetes napok) 
kapcsán a zsidó folklór ide vonatkozó gyöngyeiből válogat. 
Közöl egy chaszid példázatot a néhai berdicsevi rabbiról, és 
sok régi szokást ismertet. Jom kipurkor az ókori Izraelben a 
leányok a szőlőkben táncoltak. Nagyon érdekes adalék, hogy 
ilyenkor a legegyszerűbb ruhájukba öltöztek, nehogy 
megszégyenítsék azokat, akiknek nincs szép ruhájuk – ebben a 
szokásban a szociális gondolkodás alapjai fedezhetők fel, mu-
tat rá a cikk. Egy meseszerű történet a furulyáról zárja e nép-
rajzi részt.  

8 Klálcionista ifjúsági mozgalom, szimpatizált a baloldallal. 
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Utána az illegális bevándorlókkal telt hajók kálváriájára hív-
ja fel a figyelmet. A britek durván ütlegelik a Palesztinába 
igyekvőket. Egy holland újságíró is felháborodott a látványon. 

Az Ereci hírek arab támadásokról szólnak. A Haganah9 nem-
csak ezek ellen veszi fel a harcot, de a brit rendőrség ellen is, és 
egyre nagyobb az ellentét a jobboldali terroristákkal szemben.  

Pozitívum, hogy Hamburgban az Exodus 62 letartóztatott uta-
sát szabadon bocsátották. 

Bíztató külpolitikai hír, hogy az amerikai kongresszus zsidó 
tagjai bírálják Angliát, és utalnak rá: „A Brit Birodalom létét kö-
szönheti nekünk, és ezt az adósságát nehezen fogja tudni valaha is 
letörleszteni.”  

Martin Buber zsidó filozófus 70. születésnapjának a köszönté-
se zárja a lapot. Egész munkásságát áttekinti, de természetesen 
cionista szimpátiáját emeli ki. „Tekintete Kelet felé fordult, Pa-
lesztina felé, ahol – úgy remélte – zsidóságát, szocializmusát, 
emberi hitét egy valóságban foghatja össze. Letelepedett az or-
szágban, tagja lett Hapoel Hacairnak,10 a Héber Egyetemen a 
szociológia professzora. Megalapította az arab–zsidó barátságért 
küzdő Brith-Salom Társaságot.” A szokatlanul terjedelmes, ta-
nulmány jellegű cikk behatóan elemzi Buber vallási és filozófiai 
munkásságát.  

 
1947. október 14. 
Első oldalán Ben Gurion tárja fel kétségeit az ENSZ felosztási 
javaslatáról. Elismeri a jelenlegi arab többséget, de leszögezi: 
„Vannak történelmi tények, amelyek mellettünk szólnak. Ezek 

9 Hagana: önvédelem. A cári Oroszországban alakult fegyveres zsidó csopor-
tok, később Palesztinában védték a telepeket. A későbbi izraeli hadsereg elődje 
és magva.  
10A Mapaj előzménye, később egyesült az Achdud Avodával. Egyúttal a Mapaj 
politikai hetilapjának is a címe.  
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nem fognak megváltozni semmilyen jelenlegi politikai konjunk-
túrában sem, a zsidó nyomor, az Ország kietlensége és az a tény, 
amely összekötött bennünket olyan mély kapcsolatokkal ehhez a 
földhöz évszázadokon keresztül, és az az erő, amellyel ezen a 
területen olyan rendkívülit alkotni tudtunk…” Levelet olvasha-
tunk a híres Exodus hajó egyik utasától, amely bizonyos túlzással 
„úszó Auschwitz”-nak nevezi azt. Egy gyermek meghal a britek 
lövéseitől, két utast agyonvernek a katonák. Az elfogottakat Cip-
rusra szállítják, útközben – még 1944-ben sütött – kukacos keksz-
szel etetve. Ennek ellenére már „úton van” a zsidó állam, amely-
ről nagy viták folynak az angolokkal. Az arabok természetesen 
küzdenek ellene, nem akarják elismerni, egész Palesztinát ma-
guknak akarják. A cikk emlékeztet arra, hogy negyedmillió hon-
talan zsidó vár befogadásra a menekülttáborokban. A Hanoar 
Hacioni híradója vidéki szervezeteknél tesz látogatást. Hódmező-
vásárhelyen, Szegeden és Debrecenben erősödnek a cionista ifjú-
sági csoportok. Nem marad ki a kultúra sem: egy írás méltatja 
Saul Csernyihovszkij nyelvi világát, aki nemcsak a zsidó költé-
szet tartalmi megújítója, hanem a héber nyelv egyik úttörője is 
volt. A Haoved Hacioni összejövetelein gyakran tárgyalnak kul-
turális témákat, az egyik csütörtöki pártnapon filmet is vetítettek 
Erec Izraelről. 

 
1947. október vége 
A lap a Hanoar Hacioni Országos Moécájának (Tanácskozás) 
határozataival kezdődik. Érdekes, hogy kimondják, hogy dolgozó 
Hisztadruth munkások csak vezetőik engedélyével alijázhatnak. 

Néhány oldallal később részletezi Mose Sertoknak az ENSZ-
bizottság előtt mondott beszédét, amely hangsúlyozza: „A cio-
nizmus nem a Balfour-deklarációval kezdődött…” (Később Ser-
tok Saretre héberesített névvel Izrael külügyminisztere lett.) Ki-
tért arra is, hogy az arabok tagadják a zsidók közel-keleti szárma-
zását, belekapaszkodnak az idejétmúlt kazár-elméletbe.  
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A Mozgalmi hírekben cionista reflexiókat fűz a politikai ese-
ményekhez, sajnálva a közéletben és a sajtóban terjedő cionistael-
lenes propagandát. Hosszú cikk – amelynek folytatását ígérik – 
emlékszik meg a palesztinai zsidó védelmi szervezet, a Hagana 
történetéről. 60-80 000 tagja van, saját rádióval is rendelkezik. 
„Rohamszakosztályának”, a Palmachnak néhány ezer kiválóan 
kiképzett tagja van. Záró mondataiban azért megemlíti a másik 
két palesztinai fegyveres zsidó szervezetet is, az Irgunt és a Stern-

csoportot. Ezek jóval 
kisebbek. Az előbbinek 
4000, az utóbbinak csak 
400 tagja van.  

Kegyelettel emléke-
zik meg a most 30 éves 

Balfour-deklarációra. 
Szerinte ui. „A Balfour-
deklaráció ma egy nevet 
jelent, egy papírt, ame-
lyet megfosztottak tar-
talmától, keserű gúnyt 
egy szenvedő nép felé.” 
A lap véleménye: Ang-
lia felrúgta ígéreteit, de 
„mi nem áruljuk el ezt a 
dokumentumot”.  

Később bekövetkező veszélyekre utal Irak nyilatkozata a pa-
lesztinai kérdésről. Követelik Palesztina függetlenségének kinyil-
vánítását, és minden olyan zsidót, aki 1914 után vándorolt be 
Palesztinába, illegális bevándorlónak tekintenek. „Ezek a szemé-
lyek bármikor kiűzhetők az Országból.”  

Cionista szellemű reflexiókat fűz a várható ENSZ-határozat 
elé. Szomorúan látja, hogy a magyar közéletben cionistaellenes 
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propaganda uralkodik. A médiákban és a nyilatkozatokban ked-
vezőtlen híreket sorolnak Palesztináról, és van olyan prominens 
magyar politikus, aki a cionizmust reakciósnak bélyegzi.  

Beszámol a Városmajor utcai gyermekotthonról, amely egyút-
tal a mozgalomnak is otthont ad, Pesterzsébeten is akarnak létesí-
teni egy hasonlót.  

A cionista szervezetek belső hírei továbbra is jelentős helyet 
kapnak a lap hasábjain. 

 
1947. november 12. 
A vezércikk reménykedik az arab–zsidó gazdasági egység létre-
jöttében. Nagyok a lehetőségek, de megvalósításukhoz természe-
tesen békére van szükség.  

Érdekes szociális probléma a kibuctagok szüleinek támogatá-
sa. Ők ugyanis nem eltartottak, mert nagyon hasznos munkát tud-
nak végezni.  

A politikai realitások iránti jó érzékre mutat, hogy a hírekben 
kiemelten közli a Szovjetunió állásfoglalását. Erre mutat az a hír 
is, hogy a Szovjetunióval való kapcsolatokat ápoló palesztinai 
liga meghívást kapott Moszkvából a november 7-i ünnepségekre. 
Egyre több állam fogadja el a felosztást, még Nagy-Britannia is.  

Továbbra is sok a mozgalmi hír, pártnapokról, sékel-akciókról 
olvashatunk, de terjedelmes cikk elemzi a palesztinai arab ipar 
fejlődését, amely – éles ellentétben a szomszédos arab államokkal 
– nem esett vissza a háborús konjunktúra elmúltával.  

Folytatva a Hagana történetét, visszanyúl a század elejére, az 
orosz pogromok elleni védekezésre, illetve az első telepesek ön-
védelmi csoportjaira, a Hasomerra.  

Egymondatos rövid jelentés közöl egy szomorú eseményt: a 
mozgalom egyik fiatal tagja Nicanimban arab merényletnek esett 
áldozatul.  
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1947. november 26.  
A lap közli Mose Sneh életrajzát, aki ekkor még általános cionis-
ta irányzatú volt, csak később lett kommunista.  

Természetesen elítélik a palesztinai terrorista merényleteket. 
Hangsúlyozzák, hogy lapjuk „a tiszta cionizmust képviseli, anél-
kül, hogy ehhez bármiféle idegen elemet hozzácsatolnának”.  

Külföldi kitekintése főleg angol lapok szemléje; egy írás az 
ereci hétköznapokról szól. Elismeri a nehézségeket, de remény-
kedik az arab–zsidó kapcsolatok javulásában.  

Felhívja a figyelmet a ciprusi angol internálótáborokban fogva 
tartott zsidókra. Az illegális bevándorlókat az angolok ide gyűj-
tötték össze, 1947-ben már több tízezren voltak a szigeten. Hely-
zetüket ideiglenesnek tekintik, de vannak, akik ennek ellenére 
már ipari vállalkozásba kezdtek, kereskednek, sőt gyümölcsösö-
ket is ültetnek. Nicosiában egy ereci tánczenekar játszik. A kikö-
tőben már jól ismert a Salom köszöntés. Az ellátás jó, tanulnak 
héberül.  

Figyelmeztet arra, hogy nem zsidók, köztük arabok is vándo-
rolnak be Palesztinába, a háború alatt német és olasz kémek is 
érkeztek.  

A mozgalmi élet hírei bíztatóak: megalakult a sportszakosztá-
lyuk, és havonta szándékoznak kiadni egy népszerű tudományos 
könyvet.  

Egy Csernyihovszkij-vers zárja a lapot, emléket állítva az Uk-
rajnában lemészárolt zsidóknak: 

 
Sok fekszik úgy, mint ő, sírkő nélkül – halom; 
Megbotlik az ökör az ekével a dombba, 
És szidja a paraszt haraggal és goromba 
Szavakkal. Aztán sáskának lesz oltalom. 
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1947. december 22.  
Az újság a fejlécén bizonyos változtatásokkal jelent meg. A héber 
betűs cím előtt olvashatjuk, hogy a Klálcionista Mozgalom lapja, 
amit az eddigi számokban sem titkoltak. 

Elöljáróban büszkén közli: A Köztársasági Elnök fogadta Sa-
lamon Mihályt. Annak tulajdonítja ezt a kitüntető gesztust, hogy 
az önálló Zsidó Állam megalakulása társadalmi és politikai ese-
mények sorozatát indította el Magyarországon is. Az eseménye-
ket Salamon Mihálynak a M. C. SZ. elnökének rádióbeszéde ve-
zetett be. Tildy Zoltán együtt fogadta őt Szőnyi Gézával, a 
Szochnut kiküldöttjével. Szívélyesen elbeszélgetett velük, kifejt-
ve, hogy szerinte a Zsidó Állammal a népek adósságot egyenlítet-
tek ki. Utalt Komoly Ottóval való személyes ismeretségére és 
együttes küzdelmükre a fasiszta terror ellen.11  

Szintén a címoldalon részletes beszámolót ad a december 7-i 
cionista nagygyűlésről a Városi Színházban. Kék-fehér zászlók 
ékesítették a színházat. A megjelentek már nem „üldözöttek”, egy 
felekezet tagjai, hanem maga a Zsidó Nép voltak. Ott volt a ma-
gyar kormány képviselője, a Szovjetunió, Lengyelország és 
Svédország delegátusa. Herzl Tivadar képe örömmel nézte a 
színpadról a lelkes tömeget. Felsorolja a szónokokat, majd az 
utolsóelőtti bekezdésben említést tesz bizonyos incidensről is: 
„Amikor dr. Dénes Béla, a Magyar Cionista Szövetség társelnöke 
felolvasta Stöckler Lajos és dr. Kahán Frankl Samu táviratait, a 
közönség nem tudta visszafojtani méltatlankodását. Bár nem va-
gyunk hívei a tömegszenvedélyek kitöréseinek, mégis örömmel 
állapítjuk meg, hogy a magyarországi zsidóság tisztában van vele, 
kik az igazi vezetői!” 

11A kisgazdapárti politikus mindig barátja volt a zsidóságnak, a kommunisták 
által később kivégzett veje, Csornoky Viktor (Bun Győző) is zsidó származású 
volt. 
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Tükrözi ez a rövid megjegyzés a zsidó tömegek elfordulását a 
hitközségi vezetéstől. 

A nagygyűlés a fiatalok hórájával fejeződött be a színház előtt. 
Erec Izraelben is ünnepelnek, táncolnak, pékek és cukrászok in-
gyen osztogatják termékeiket. De azért ennek a cikknek a végén 
is kénytelen közölni, hogy a haifai csecsemőotthon egyik nővérét 
munkába jövet az arabok megölték. „Tudta mindenki, hogy si-
mán, rádióközléssel nem lehet államot ajándékba kapni.”  

Az átmeneti időszak óriási feladatait említi a Keren Hajeszod 
felhívása a világ zsidóságához. „Gondoskodni kell a hontalanok-
nak, menekülteknek az országba szállításáról, a városok fejleszté-
séről, a bevándorló gyermekek testi, lelki egészségének a meg-
óvásáról, iskolázatásáról. Ehhez az egész világ zsidóságának se-
gítséget kell nyújtania.”  

A zsidó intézmények nekiláttak a Zsidó Állam megszervezé-
sének. Három elsődleges feladatot határoznak meg: 1. A polgári 
hatóságok vegyék át a hatalmat a mandatárius kormánytól. 2. A 
biztonsági szolgálatot az angol hadseregtől és rendőrségtől zsidó 
biztonsági szerveknek kell átvenniök. 3. A zsidó alkotmány meg-
szövegezése (azóta sem történt meg!), választások előkészítése.  

Részletezi ezeket a feladatokat, és kitér a zsidó adminisztráció 
felállításának szükségességére is. Természetesen hivatkozik a 
fegyveres erő, a Hagana fontosságára, és optimistán közli, hogy 
nagy emberanyag áll rendelkezésre, hiszen Palesztinában 215 000 
a 17 és 35 év közötti zsidó férfiak és nők száma.  

A Hanoar Hacioni USA-ban tartott évi Moécája 50 delegátus 
részvételével kérte az ereci kibucokat a várható bevándorlók be-
fogadására. Már most elégedetlenek a Zsidó Állam szűkre szabott 
határaival. 14 pontban sorolja fel a zsidó közösség kéréseit., töb-
bek között öntözhető területek átcsatolását, bizonyos stratégiai 
kiigazításokat szeretnének kieszközölni az ENSZ által kiküldött 
ténymegállapító bizottságtól. Azt a javaslatot viszont, hogy Jeru-
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zsálemet felosszák zsidó és arab részre, visszautasították. (Pedig 
később 19 évre igy lett!) 

A Hírek között szomorú statisztika olvasható a decemberi arab 
támadások zsidó áldozatairól. Az angol magatartásra jellemző, 
hogy az Exodus 1947-et föltartóztató angol katonák és matrózok 
kitüntetéseket és dicséreteket kaptak. Az eddigiekhez képest rö-
videk a Hanoar Hacioni hírei, első helyen a Keren Kajemeth 
Leiszrael gyűjtési eredményei hívják fel a figyelmet, pár tízezer 
forintról van szó, de ne felejtsük, hogy ez még az új, értékes fize-
tőeszköz. Felavatták a debreceni héber gyermekotthont, (Később 
ezeknek a cionista vezetésű intézményeknek a kis lakóit nagy-
részt Palesztinába szöktették.) Már készülnek a téli mosavára.12 
Három hétre megszállják a csúcshegyi menedékházat. A résztve-
vőktől szorgalmat és lelkesedést várnak. 

Több mint egyoldalas a kultúrával foglalkozó cikk, David 
Rokeach héber költő méltatása. Rokeach 1934-ben alijázott, és öt 

12 Mosava szó szerint táborozás. Itt cionista fiatalok továbbképzése. 
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év múlva jelent meg első verseskötete Tel-Avivban. Rövid báli 
tudósítás is van a Haoved Hacioni Chanuka-estjéről,valamint 
leírja, hogy ezúttal különösen sikeres volt a Hanoar Hacioni 
énekkarának szereplése, a szünetben zsidó hanglemezekkel szó-
rakoztatták a nagyszámban megjelent közönséget.  

A Klálcionista munkásmozgalom hírei előadásokról, moz-
galmi eseményekről számolnak be. A Józsefvárosban tisztújító 
közgyűlést tartottak, de a budai csoportok is élénken működnek, 
a dombóvári csoport is megünnepelte a Zsidó Állam megalaku-
lását. 

 
1948. január 9. 
Ezen a napon valamilyen okból a Chozérnak két számát lelhetjük 
fel. Az egyiknek alcíme: Haoved Hacioni és Hanoar Hacioni.  

Első oldalán Komoly Ottóról emlékezik, meggyilkolásának 
harmadik évfordulóján. Grózinger Sándor, a cikkíró, személyes 
találkozásaikra is utal, idézi jelszavát: „Valakinek itt kell lenni, 
valakinek ki kell tartani az őrhelyen. Gondoskodni kell. Felelős-
ség van rajtunk, viselni kell…” Ő volt az a valaki, aki a végsőkig 
kitartott. Megszervezte a Nemzetközi Vöröskereszt A osztályát, 
amelyet a zsidóság menedékévé tett. 1945. január 3-án félórás 
kihallgatásra csalták, és többé senki sem látta.  

Természetesen a lap palesztinai helyzettel foglalkozik a leg-
többet. Egyik cikkének címe felteszi a kérdést: Szent háború, 
vagy politikai manőver? Elemzi benne a zsidók ellen harcoló ara-
bok indítékait, akiknek jelentős része „naplopók, koldusok, al-
kalmi munkások lézengő tömege, akik a politikai megmozdulá-
sok állandó objektumai és zsoldosai. Az angol gyarmatpolitika jól 
vigyázott, hogy ez a réteg el ne tűnjön, és kellő időben mozgatha-
tó legyen.” Sajnos, ez áll az arab segédrendőrökre is, akik egyre 
nagyobb számban szöknek meg, fegyveresen csatlakozva a ban-
dákhoz, ezért rövid hírben közli a Jisuv követelését a Hagana 
törvényes engedélyezésére. Ennek jó hatása lenne, hiszen például 
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amióta a zsidó szervezet repülőgépei átrepültek a Negev felett, 
egyetlen támadás sem volt az ottani zsidó települések ellen. Jel-
lemző az arab mentalitásra, hogy a haifai olajfinomító műveknél 
a többségben levő arab munkások kövekkel és vasdorongokkal 
támadtak zsidó munkatársaikra, és közülük 41-et megöltek.  

Israel Cohen felteszi a kérdést: Ki lehet zsidó állampolgár? 
Leszögezi, hogy e jogban csak a letelepülési céllal bevándorlók 
részesülhetnek. Tévesek tehát azok a nyilatkozatok, amelyek 
szerint a máshol élő zsidók választhatnak, hogy a zsidó állam 
polgárai kívánnak-e lenni, vagy megtartják jelenlegi állampol-
gárságukat.  

Találunk cikket a palesztinai gazdasági élet fejlődéséről, ame-
lyet élénk üzleti tevékenység és az ipar, különösen az építőipar 
fellendülése jellemez.  

Beszámol Gromiko szovjet külügyminiszternek egy – zsidó ér-
telmiségiek által tiszteletére rendezett vacsorán elmondott – be-
szédéről, amelyben a tervezett arab és zsidó állam gazdasági 
együttműködéséről beszélt.  

A kultúrát egy lengyel film képviseli a varsói gettó harcáról. 
Mozgalmi élet: Debrecenben felavatták a Hanoar Hacioni új 

otthonát. Remélik, hogy „újabb őrhelye lesz a cionizmusnak a 
galutban”, persze a fő cél az ereci országépítés, amelynek egyik 
eszköze a Hamifdeh Haezrachi szervezet, amely kölcsönökkel 
támogatja a vállalkozásokat.  

Az utolsó oldalon a csúcshegyi téli mosaváról és az egyes ke-
rületekben rendezett előadásokról olvashatunk.  

 
1948. január 9. 
Az ugyanezen a napon megjelent másik szám az Általános Cio-
nista Munkásmozgalom Tagértesítője alcímet viseli.  
 
Vezércikke: A tolvaj rablót kiált. Felháborodottan kommentálja, 
hogy összehívták az Egyesült Nemzetek Közgyűlését a Paleszti-
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na-kérdés megtárgyalására, és a burkolt cél a november 2-i törté-
nelmi döntés megsemmisítése. Ezt nem érték el.  

Megvizsgálták, hogyan lehetne a jeruzsálemi óváros szent he-
lyeit megóvni a várható összecsapásoktól. A lap szerint: „A jeru-
zsálemi fegyverszünet az angol gyarmati politika szánalmas fogá-
sa.” Arra irányul, hogy részlethatározatok kierőszakolásával elodázzák 
a felosztás végrehajtását.  

Az Erecből jelentik… rovat is már teljesen hadijelentés jelle-
gű. A zsidók északon rendőrállomásokat foglalnak el, de ugyan-
akkor például a haifai Hagana-parancsnokság kiáltványban pró-
bálja visszatartani a város arab lakosait a távozástól. Viszont arab 
városok polgármesterei kérik Abdullah jordániai királyt, hogy 
küldjön csapatokat Palesztinába. 

Katonai szakcikkszerű Laserson őrnagy írása a katonai hely-
zetről, sorra veszi a bevált és kevésbé bevált harci módszereket. 
Megjelenik „az arabok által végrehajtott kiürítés” fogalma, ez 
gyakorlatilag az arab menekültek máig élő problémájának kezde-
tét jelenti. Jellemzi a két fél haderejét: „Az arabok kitűnő lövé-
szek és jó guerilla-harcosok, de nem jó reguláris katonák, mert 
nem rendelkeznek megfelelő katonai végzettséggel, jó vezetéssel, 
és nem is fegyelmezettek. Felszerelésük aránylag jó. Az utóbbi 
időben már mozsárágyukat és más nehezebb fegyvereket is hasz-
náltak. Az arab segédszolgálatok meglehetősen kezdetlegesek, és 
nagyon is kétséges, hogy az arab államok a jövőben ezen tudnak-
e majd segíteni.” Tárgyilagosan ír a zsidó fegyveres erőről is: „A 
Hagana jelenlegi ereje féltékenyen őrzött katonai titok, de a meg-
figyelők rámutatnak, hogy Palesztinában elképesztő gyorsasággal 
folyik a mozgósítás, és az újonnan érkező bevándorlók is növelik 
a Hagana erejét. A helyzetet általános fegyverkezési verseny jel-
lemzi. Az arabok nagyrészt fegyverbehozatalra szorulnak, a zsi-
dók viszont jól felszerelt fegyvergyárakat létesítettek, úgyhogy 
ma már szükségleteiket részben otthon is elő tudják állítani.” Hi-
degvérű záró következtetése: „Egészen nyilvánvaló, hogyha má-
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jus 15-én nem sikerül fegyverszünetet kötni, utána nagyobb ará-
nyú hadműveletek indulnak meg.” Sajnos, jó jósnak bizonyult! 

Az Innen-onnan… rovat hősei izraeli katonák. Kis történeteket 
olvashatunk a csapatok mindennapi életéből. 
Ezek után szinte üdítő Ávrám Slonszky ereci költő és publicista 
bemutatása, akinek látogatását várják, és a Magyar Írószövetség-
ben fog előadást tartani.  

Leonard James cikke annyira biztosra veszi a háborút az ara-
bokkal, hogy már annak gazdasági feladatait is számba veszi. A 
mozgósítás csökkenteni fogja majd a mezőgazdasági termelést. 
A szomszédos országok beszerzési forrásai elvesznek, újakat 
kell keresni, amelyek drágábbak. Ezért felszólítja a diaszpórát, 
hogy anyagi hozzájárulással segítsék Izraelt. „Ha a diaszpóra 
vállalja a külföldi fizetések teljes terhét, a Jisuv megvívja majd 
harcát a győzelemig.” A jelek szerint erre meg is van az akarat, 
mert a közelgő hitközségi választásokon az induló cionista tábor 
programjának első pontja Erec-Jiszráel harcának segítése. Kül-
földön is így van, New Yorkban a leszerelt zsidó katonák félmil-
liós tüntetésen kiáltották: „Zsidó Államot 48 órán belül!”  

Az adóval kapcsolatos A sékel története című tanulmány, 
amely az ókori izraeli pénzegységet a történelem első demokrati-
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kus adózási rendszerének nevezi, amelyik ugyanakkor elősegítet-
te a népszámlálást is. Az állam létrejöttének lehetősége megerősí-
tette az illegális bevándorlást.  

Riportot ad az egyik hajóról, a somérok nem énekelnek jiddis 
dalokat, mert azok nagyon szomorúak, „galuti dalok”. Viszont a 
héber énekek az új élet dalai. Idehaza a Hanoar Hacioni sportna-
pot rendezett, amelyről részletesen beszámol. 

 
1948. február 7.  
A lap e számának alcíme ismét Általános Cionista Munkásmoz-
galom Tagértesítője. Vezércikkét (Köszöntő) Klein Imre, a 
Jewish Agency 13 magyarországi megbízottja írta, akit néhány 
oldallal később az Általános Cionista Blokk egy Oneg Sabbat 
keretében köszöntött. Áttekinti az utolsó hónapok palesztinai 
eseményeit, kezdve az „államkimondás” történelmi tényétől. Ki-
emeli, hogy csak a zsidó lakosság egy része ünnepelt az utcákon-
tereken, mások a kijelölt helyeken fegyveresen őrködtek, okkal, 
mert már másnap elkezdődtek a zavargások, amelyeket az ango-
lok és a környező arab államok bujtogatnak. Leszögezi: „A Zsidó 
Állam kötelez, most kell leraknunk az alapokat és ezeknek oly 
erőseknek kell lenniök, hogy azokat se tenger, se olaj ne moshas-
sa el…” Nem véletlen ez a célzás az angol olajérdekeltségre arab 
területen! Kötelességek hárulnak a magyar zsidóságra is, ezért 
kéri: „Hallgassunk a szóra, és hassunk oda minden erőnkkel, 
hogy a magyar zsidóság egységes táborként a legnagyobb ható-
erővel állhasson a jisuv mögé!”  

A Hagana összefoglaló jelentései gyakorlatilag teljesen a har-
cokról szólnak. Rádióadásra hivatkozva örömmel tudatja, hogy 
még az elszigetelt települések is kitartanak a túlnyomó többség-
ben lévő arabokkal szemben, akik, sajnos, a határon túlról felsze-

13 Népszövetségi határozat alapján létrejött zsidó csúcsszervezet a Palesztina-
ügyben. Ma inkább Szohnutnak nevezik. 
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relést és erősítést kapnak. November vége óta 3500 halottja van a 
zavargásoknak, nagyobb részük arab.  

Az ifjúsági alija nagy lendülettel folyik, a 120 000 európai zsi-
dó árvát mind alijáztatni szeretnék.  

Ben Gurion részvéttáviratot küldött Gandhi halálának hírére 
Nehrunak – akkor még nem tudták, hogy az indiai vezető 1939-
ben Kedves Barátom megszólítással küldött levelet Hitlernek.  

Optimizmusra mutat a Hírek az épülő országból rovat, noha 
arab csapatok támadnak, de „a palesztinai gyémántipar újra 
egészséges fejlődésnek indult”. Ebben a szakmában munkaerőhi-
ány van, de „a jelenlegi bérek azonban nem nagyon vonzzák a 
munkásokat”. Alapkoncepciója a brit politika hibáztatása. Az 
angolok egyértelműen az arab kormányokat támogatják, amelyek 
nemcsak bandákat küldenek Palesztinába, hanem saját zsidó kö-
zösségeiket is támadják. A Hírek között már a magyar ruházati 
ipar részére történő palesztinai megrendeléseket is találunk. 

Február 12-én egy ankétot tartottak a palesztinai nemzetgazda-
ság jövőjéről, amelyen felszólaltak a különböző magyarországi 
cionista árnyalatokat képviselők, akik valamennyien elismerték a 
kooperáció fontosságát, de nem értettek egyet a magántőke fel-
adatával az országépítésben.  

Az utolsó oldalon a Mozgalmi hírek dominálnak. A Haoved 
Hacioni előadásai az Arany János utcai központban felölelik az 
ereci gazdaság és a kultúra jelenlegi helyzetét. A kerületi szerve-
zetek jelentést adnak az úgynevezett házagitáció, tömb- és cso-
portgyűlések megindulásáról, fő cél, hogy az általános cionista 
elgondolások minden zsidó családba eljussanak. Kiemeli a VII. és 
VIII. kerületi csoport sikeres munkáját, ők a jövőben „a mozgal-
mi élet belsőségesebbé tétele céljából a Royal-kávéház különter-
mében baráti összejöveteleket tartanak”. Vidéki városokban, mint 
Győrön és Szombathelyen is állást foglalnak a harcoló ereci Jisuv  
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támogatása mellett. A debreceni szervezet klálcionista napot ren-
dez. A Hanoar Hacioni hírei: búcsúznak az alijázó chavéroktól, és 
előkészítik a tavaszi hachsarát. Korcsoportonként új ifjúsági jel-
vényt rendszeresítenek, amelynek átvétele vizsgához kötött. A 
cionista ifjúnak zsidó történelmi és egyéb ismeretekből kell szá-
mot adnia, ezek a számonkérések még purim előtt befejeződnek.  
 
1948. purimi szám  
A lap bizonyos ünnepélyességet tükröz. Első oldalán emlékeztet 
arra, hogy „a természet nem akar háborút, sem gyűlöletet, sem 
uszítást, sem perchez kötött érdekeket”. Ez reményt sugároz a 
harcok közepette, de sajnos, ez jelenleg csak fegyverszünetet 
hozhat. Záró következtetése: „Azután? Ismét harc…”  

Ugyanezen az oldalán szeretettel búcsúztatja a leköszönő Sa-
lamon Mihályt, a cionista mozgalom eddigi vezetőjét. „Egy új 
elnök típusát teremtette meg a magyarországi cionizmusban és a 
zsidó közéletben. Nem voltak elnöki allűrjei, nem vette körül 
titkárnők hada, nem voltak sajtófőnökei. Amit mondott, annak 
tartalma volt. Az egyszerű zsidó ember a vezetője közvetlenségé-
ben a hozzávaló hűséget látta…” Csodálatos dolog, hogy elnök-
sége alatt született meg a Zsidó Állam! Talán nem véletlen, hogy 
közvetlenül a cikk alatt közli az állam ideiglenes kormányának 
listáját.  

A palesztinai jelentések elég borúsak, kizárták az új államot a ster-
ling-blokkból. Vigasztalásul reméli, hogy ez az araboknak is nagyon 
árt; a gazdagok szöknek, a szegények támogatásra szorulnak.  

Már az itthoni hatalomnak kedvez az a cikk, amely a nyugati 
hatalmakat vádolja az Egyesült Nemzetek Szövetsége döntésének 
szabotálásával.  

Részleteket közöl Jan Masaryk csehszlovák politikus ENSZ-
ben elmondott beszédéből, amelyben büszke arra, hogy sok zsi-
dónak segített kijutni Palesztinába.  

 48 



Egy levél az Ecijon-környéki ütközetről: „A chavérjaink min-
denütt jól megállták a helyüket… A konyhában a lányok a földön 
ülve palacsintát sütöttek, és hordták szét az állásokba.”  

A Hírek rovat is mozgósításról, az arab országok zsidóit ért sé-
relmekről számol be. Elméleti jellegű A cionista szervezet jövője 
című cikk. Kénytelen megállapítani, hogy a leendő zsidó állam 
lakosságának 40%-a arab lesz. 14 Velük szemben „haladó államok 
elveit” kell alkalmazni. Hírt ad az Általános Cionista Blokk Or-
szágos Konferenciájáról is. Az egyes szervezetek beszámoltak 
munkájukról, új vezetőséget választottak.  

 
1948. március 4.  
Köszönti a Chozér jubileumát. Akik 1945 tavaszán megteremtet-
ték a lapot, sem köszönetet, sem elismerést nem várnak ezért. 
„Vállalt kötelességét és feladatát teljesítette a lap a kezdeti nehéz-

14 Ez a veszély később elhárult, ugyanis az arab lakosság nagy része elmene-
kült, és rengeteg zsidó bevándorló érkezett. 
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ségek idején, amikor nem volt rendes hírszolgálat, nem volt sza-
bályos posta-közlekedés, nem volt papíros, és nem volt pénz, de 
volt épülő, fejlődő, napról-napra erősödő mozgalom.” Később 
rosszabb napok jöttek, de ezekben is voltak jó percek. Üdvözli, 
hogy a lap már nyomtatott formában jut el az olvasókhoz.  

A kezdetről szól az Ahogy kezdtük című írás,.a hőskor után egy 
új korszak jött a lapban, amikor az eddig változatlanul zabolátlan 
fejléceket ünnepélyes, nyomtatott forma váltotta fel. Ezek a szá-
mok még fontos forrásaivá lesznek a magyarországi maradék 
zsidóság és a cionista mozgalom történetének.  

A Kulturális munkák című rovat sok rendezvényről ad hírt. 
Néhány szó a jubileumra címmel visszaemlékszik azokra az idők-
re, amikor a Chozér „mindenes” volt az egész mozgalom részére, 
az egyetlen kiadvány a magyarországi cionizmus életében, amely 
a felszabadulás óta megszakítás nélkül jelenik meg. A kulturális 
tevékenység magába foglalja az intézmények anyaggal való pon-
tos és kielégítő ellátását, a propagandát, nagy gondot fordítanak a 
zsidó nevelők orientálására. Alapelveket ad a kulturális tevékeny-
ség számára. Mérleget von három év munkájából, és kijelöli a 
jövő irányát.  

A palesztinai zavargások sok kárt okoznak, ezek zöme az ara-
bokat károsítja.  

Az Általános Cionista Blokk hetente előadóesteket rendez. 
Bemutatja a Zsidó Állam című könyvet.  

A Biztonsági Tanács megint megtárgyalta a felosztást. Erősen 
támadják Angliát, az elfogott araboknál Transzjordániának és 
Iraknak szállított angol fegyvereket találtak. Sorra veszi a zsidó-
ság helyzetét a közel-keleti arab országokban. Ezeken a területe-
ken az arabok a háború alatt Hitlerrel szimpatizáltak, most már 
zsinagógákat rombolnak, bántalmazzák a zsidó lakosságot. 
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Egy jeruzsálemi levél háborús hangulatról ír, állandóan hallani 
a géppuskákat és a robbantásokat.  

Utolsó oldalon a debreceni klálcionista napról olvashatunk. 
 

1948. peszachi különszám  
A Klálcionista Munkásmozgalom Tagértesítője köszönti a 
Pészachot. A Hagada szellemében utasít a Pészach ünneplésére.  

Mellette vastag betűvel A Cionista Főtanács kiáltványa, 
amelyben a zsidó kormány megteremtését jelenti be. Ebből az 
alkalomból élesen támadja Angliát. Felsorolja „Őfelsége kormá-
nyának” bűneit, hogy nem teljesítették a Népszövetségtől kapott 
megbízást. „Bevándorlóink a szenvedés legsúlyosabb óráiban 
sem nyerhettek bebocsájtást az országba. Ehelyett internálták 
őket, miközben a mandatárius hatalom összeállt esküdt ellensége-
inkkel, a nácik barátaival és szövetségeseikkel.” Az arabokat fel-
szólítja a közös munkára, és kifejezi a bizalmat Izrael Istenében.  

Aztán idézi Ben Gurionnak a Cionista Főtanács záró ülésén 
elhangzott beszédét, és a saját erőre való támaszkodásra bíztat.  

Egyre több arab orvtámadásról számol be, többek között rész-
letezi a Hadassah kórház dolgozóinak autóbusza elleni gyilkos 
arab támadást is, amelynek orvosok és ápolónők estek áldozatul.  

Sok a klálcionista mozgalmi hír itthonról és külföldről, a ren-
dezvények színvonalasak, a bevételt általában a Zsidó Nemzeti 
Alap kapja, a szereplő művészek között megtaláljuk Ascher Osz-
kár és Kishegyi Árpád nevét. Listát olvashatunk az arab fegyve-
res csoportok vezetőiről, közöttük egy Hassan Salame nevű né-
met őrnagyról.15 

15 Ő később elesett a Hagana elleni harcokban. Fia fő szervezője volt a Fekete 
Szeptember terrorszervezet zsidó olimpikonok elleni 1972-es müncheni gyil-
kosságának  
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J. P. Stone amerikai újságíró – aki illegális bevándorlókkal 
utazik egy hajón – nagyon érdekesen számol be élményeiről az 
olvasóknak.  

 
1948. április 10. 
Cikkében a lap a zsidó kormánytanácsot üdvözli, feladatai között 
említve: „Az első háborús kabinet ez, amelyben részt vesznek 
mindazok a cionista vezérszemélyiségek, akik rátermettségükkel 
és képességeikkel ezekben a nehéz napokban a nép és az ország 
javát szolgálhatják.” Mandátuma egy fél évre szól, utána válasz-
tások lesznek.  

Erősen a hazai hatalom álláspontja érvényesül a vezércikkben: 
A Marshall-terv és a zsidóság. Az amerikai imperialisták cselfo-
gásának tartja a segélyprogramot (amelyet egyébként a háborúban 
a legnagyobb pusztulást elviselt kelet-európai országok szovjet 
nyomásra megvetéssel visszautasítottak!). A cikk végén azért 
beismeri: „Akadnak a zsidóság körében olyanok, akik nem képe-
sek teljes mértékben felmérni, hogy milyen pusztító hatású kö-
vetkezményeket rejt magában az európai zsidóságra nézve a mai 
amerikai politika.” Ezeket ugyan nem részletezi, de figyelmeztet: 
„Megfeledkeznek arról, hogy a trumani politika igazi segítőtársát 
csak az európai fasizmusban találhatja meg.” 

Rövid hír: Golda Meir, akit még Meyerson néven emleget, egy 
tel-avivi tömeggyűlésén felszólalt az amerikai gyámsági javaslat 
ellen, amelyet a Jisuv-elleni összeesküvésnek minősít.  

Viszont lelkesen kommentálja Gromiko szovjet külügyminisz-
ter beszédeit, amelyekben síkraszáll a felosztás mellett, érdekes 
módon ebben Ausztrália – a Brit Nemzetközösség tagja – is tá-
mogatja.  

Jelentést ad a betlehemi harcokról, amelyekben a közvetítő-
ként fellépő angol katonaság nyíltan az arabok pártjára állt.  
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Interjút olvashatunk Nachum Goldmann-nal, a Zsidó Világ-
kongresszus vezetőjével, aki szerint ez a szervezet a jövőben még 
fontosabb szerephez jut majd.  

A klálcionista világmozgalom és a Haoved Hacioni, valamint 
a Hanoar Hacioni hírei mellett üdítő olvasni, hogy a Vígszínház-
ban a Makkabi Hacair előadta Čapek Rovarok című darabját. Vá-
radi György rendezte, április 4-én – a felszabadulás ünnepén – 
volt a premier, a bevételt a gyermekotthonok javára ajánlották fel. 

Nincs jó véleménnyel sem a darabról, sem a színészi teljesít-
ményről, csak a díszletekről és a rendezésről. 

Felemelő hír, hogy a hivatalos brit politikával ellentétben az 
angol zsidóság a Jewish Agencyt támogatja! 

 
1948. június 4. 
Lelkesen üdvözli a palesztinai fegyverszünetet, de figyelmeztet 
arra, hogy ez „angol termék”, és ezért óvatosnak kell lennünk.  

Részletesen ír a sarafandi angol katonai tábor zsidók által tör-
ténő bravúros elfoglalásáról, amely hadászati szempontból jelen-
tős, mert lehetővé teszi a liddai arab repülőtér elleni támadást. „A 
történet érdekességéhez tartozik, hogy az angolok távozásukat 
megelőzően tárgyalásokat folytattak a zsidókkal a sarafandi tá-
bornak 600 000 fontért való átengedéséről. A Hagana, úgy lát-
szik, olcsóbb megoldást talált.” 16  

Klein Imre, a Jewish Agency magyarországi megbízottja nyi-
latkozik Izrael katonai helyzetéről, amelyet igen jónak minősít, 
mert az arab hadműveletek kudarcba fulladtak, a zsidó légierő 
egyre erősebb, és ez fogja a harcot eldönteni.  

Mellette kisebb cikk részletezi Galilea meghódítását.  
Izrael első államelnöke, Chajim Weizmann a Fehér Házba lá-

togatott, ahol megígérte Truman elnöknek Jaffa és Akkó kiüríté- 
 

16 Ma ez a tábor Crifin névvel izraeli katonai támaszpont. 
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sét, mely városokat a zsidó csapatok csak úgymond biztonsági 
okokból foglaltak el. (Nem adták vissza, ma is izraeli terület.)  

Fontos információ az események jobb megértéséért a közel-
keleti olajról szóló cikk, amelyhez térképet is mellékel.  

Hírei Izraelről szólnak, ahová már most havonta 15 000 zsidó 
bevándorló érkezik. Sikeres volt a Hapoel sportnapja a 
BESZKÁRT pályán. Elemzi az arab nacionalizmust, amely a 
soviniszta érzelmeket aknázza ki.  

 
1948. június 24.  
Ez a szám már tartalomjegyzéket is közöl.  
Vezércikke felteszi a kérdést: Háború vagy béke? Palesztinában 
ideiglenesen hallgatnak a fegyverek, de a nyugati diplomácia fel-
vonultatja nehéz ágyúit, céljuk a fölény biztosítása, zsidók és ara-
bok „szovjetellenes akolba” terelése, amelyet a moszkvai rádió 
élesen elítél, tehát a budapesti sajtó is. Kritikusan idézi Walter 
Lipmann amerikai újságírót – nem említve róla, hogy zsidó –, aki 
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Izrael és Transzjordánia szövetségét ajánlja. Ezt próbálják előké-
szíteni a rhodoszi béketárgyalások is.  

Beszámolva a Hagana és az arab légió parancsnokai közötti 
tárgyalásról, valami okból megemlíti: „A megállapodás aláírása 
után kávét szolgáltak fel a jelen levőknek.” Ez a gesztus már azt 
jelzi, hogy itt két állam hadserege csap össze, nem pedig zsidó–
arab polgárháború folyik. Talán ezzel kapcsolatban közli, hogy 
megjavult Jeruzsálem lakosságának élelmiszer-ellátása, a kenyér-
adagot 160 grammról 200-ra emelték. Feltehetőleg ezért emeli ki 
a következő cikk, hogy az ereci chavérák (cionista nők) feladata a 
katonák élelmezése, részletesen leírja az étel útját a konyhától a 
frontig. Zárásul bemutat két harcoló egységet, amelynek parancs-
noksága is nőkből áll (Szolgálat az üstök mellett).  

E. Laserson őrnagy a közel-keleti katonai helyzetről ad szakér-
tői tájékoztatást. Néhány héttel ezelőtt az egyik oldalon reguláris 
arab csapatok, a másik oldalon egy zsidó partizánhadsereg állott. 
Ma már Izraelnek modern hadserege van. Kiemeli a Palmach 
haderő leleményességét. 

Megható, hogy a harcok ellenére Izraelben megnyíltak az isko-
lák és óvodák, új települések létesültek. Láthatjuk Izrael első bé-
lyegeit. Sajtófogadáson mutatták be az olvasóközönségnek a 
klálcionisták által kiadott A Zsidó Állam című kézikönyvet, amely 
komoly tetszést aratott. 

 
 

NAPILAP-SZEMLE 
 
Úgy látszik, hogy zsidó körökben népszerű volt ez a műfaj, mert 
a Brit Irgunim Chaluciim szervezet17 is kiad egyet.  
 

17 1945-ben létesült csúcsszervezet a cionista ifjúsági mozgalmak képviseleté-
re. Joint anyagilag támogatta. 
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1948. március 
Ránk maradt számai az megjelent magyar sajtó zsidó tárgyú írá-
saiból válogatnak. Politikai árnyalatra való tekintet nélkül szim-
pátiát mutatnak a palesztinai zsidóság küzdelmével. 

A Világosság bejelenti, hogy az öt nagyhatalom folytatja a vi-
tát Paleszti-náról, és tíz napon belül jelentenek az eredményről a 
Biztonsági Tanácsnak.  

A Hírlap szerint eladók a brit repülőterek Palesztinában. Sajnos 
mind a kettő arab területen fekszik, így tehát a zsidók nem jöhetnek 
szóba mint vevők. A magyar kormány tiltakozott Washingtonban, 
hogy Horthy Miklós a németországi amerikai zónában meghívást 
nyert a müncheni amerikai főkonzul esküvőjére, ahol ternészetesen 
hivatalos személyekkel is találkozott. Jugoszlávia ugyancsak tiltako-
zást jelentet be az USA-nál.  

Belpolitikai jellegű a beszámoló a szociáldemokrata pártkong-
resszusról, ahol ezuttal a palesztinai delegátus is felszólalt.  

Több oldalon keresztül ír a két munkáspárt egyesüléséről, ame-
lyet helyesnek tart, idézi a vezetőik szónoklatait.  

A Kis Újságban az akkor már nagyon hanyatló kisgazdapárt érte-
kezletének határozatairól olvashatunk beszánolót.  

 
 

INFORMÁCIÓS CHOZÉR18 
 

1948. április  
Első oldalán a palesztinai nehéz harcokról számol be, őszinte 
címe: Súlyos órában.  

Támadja az Egyesült Államokat, amely sorra változtatja meg 
korábbi állásfoglalásait. Felosztás helyett már gyámságot java-
solnak és fegyverszünetet.  

18 Chozér: körlevél, mozgalmi értesítő. 
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Pozitívabban ítéli meg a Szovjetunió magatartását. Kiemel 
egyes településeket, ahol erősebb harcok folynak.  

A cionista szervezetek szakadatlanul üléseznek, terveket dol-
goznak ki a világ közvéleményének megnyerésére.  
 
 
CHUTIM 
 
A Kibbuc Meuchad (Liskat Hakeser Dror Haoved Hakibuci) ma-
gyar nyelvű folyóirata 

 
1948. november 
A kibuc-mozgalom elméleti folyóirata Givat-Chajim-ban jelent 
meg. Első oldalán kegyelettel adózik Szenes Hanna – akinek a 
következő oldalon rövid versét is idézi – és két társa emlékének.  

Úgy látszik, erősségük a kegyelet, mert másfél oldalas nekro-
lóg szól egy munkahelyi balesetben meghalt kárpátaljai munkás-
ról, Chajim Cahanéról. 

A jutalom című költemény hét négysoros és két kétsoros vers-
szakban szokatlan közéleti tartalmat hordozva tiltakozik a 
Palmach vezérkarának leváltása ellen: 

 
Jön a hadd-el hadd! Csata, ólomesők… 
Roham! Indul a Palmach – a harc nyert. 
S ezalatt lapuló hivatalkeresők 
lenyakalják mind a vezért, mert 
 
Uraim, csupa lom csak a pletykahalom: 
ez az útilapu csak a díj s a jutalom. 

 
A lapszám hátralévő részét gyakorlatilag a Kibbuc Meuchad 
moacájáról (Givat Brenner, 1948. november 5–7.) való beszámo-
ló foglalja el.  
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Az utolsó néhány hónapban elesett több mint 90 bajtárs előtt 
való tisztelgéssel kezdődik a jegyzőkönyvszerűen részletes írás. 
Ünnepli az eddigi győzelmeket, és figyelmeztet a feladatokra, a 
Negev feltárására, a kitartásra. Sok új olét fogadnak be, új jelen-
ség az észak-afrikai alija. Sajnos ők nem beszélnek se jiddisül, se 
héberül, arab szokások jellemzik őket.(Ez sokáig probléma volt 
Izraelben). Ismét kifejezi helytelenítését a Palmach feloszlatása 
miatt. Várják a ciprusi internáltakat, és bíznak a győzelemben. 

Szerkesztőséghez intézett levél zárja a lapot. 
 
 

MIN HAMAARACHA 
A M. C. Sz. Hechaluc20 szakosztályának értesítője 
 
1948. február  
A kiadvány teljes egészében beszámoló a Hagana tevékenységé-
ről. Összefoglalja az elmúlt hónapok eseményeit, az arab támadá-
sok visszaverését. Területenként veszi a zsidó államot és közöl 
hadijelentéseket. Végső tanulság: Az arabok nem érték el céljukat 

 
 

HASOMER HACAIR  
 

1947. október 
Nagyalakú, jobb papírra nyomott, sok illusztrációval díszített lap. 
Címoldalán egy Jakov Chazan-idézet összegezi a mozgalom cél-
jait. Büszke végkövetkeztetése: „Élő képviselői lettünk népünk 
ama akaratának, hogy a galut hanyatló igáját egyszer s minden-
korra lerázza és harcos részese legyen az új társadalom megte-
remtésének.” 

20 Hechaluc: Az úttörő. Ifjúsági Palesztinára előkészítés keretszervezete, Joszef 
Trumpeldor alapította még Oroszországban 
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Második oldalát Méir Jaari21 cionista vezető látogatásának 
szenteli. Jellemző a tiszteletre, hogy nemcsak verset írtak hozzá, 
hanem a Budai-hegyvidék Pálvölgyi-katlanát róla nevezték el. (A 
méltatlan utókor azóta ezt elfelejtette!) Idéz beszédéből: „Ahol 
zsidó jisuv van, bármilyen kicsi is legyen az, ott kell legyen 
Hasomer Hacair. Ki fogunk tartani a galut utolsó zsidójának 
alijájáig!” Részlet Dan Livni hozzá írott verséből: 

 
Míg dülledt szemmel hiába keresték 
sokan – te megtaláltad az utat: 
a munkát, társadalmat és az eszmét, 
mit fegyverré edzett az öntudat. 

 

 
Egész oldalas visszatekintést ad a Hasomer Hacair húszéves tör-
ténetére. Az álmodozó fiatal cserkészekből próbált illegális forra-
dalmárok lettek, világnézetük marxista–cionista ideológiává kris-
tályosodott. Utolsó mondata felszólít: „Meg kell szabadulni a 
galuti egzisztenciák átkos hagyományaitól, hogy zsidó hazánkban  

21 A somér világmozgalom egyik megalapítója, később vezetője és szellemi 
irányítója. 
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szabad, dolgozó népként tudjunk részt venni a népek nemzetközi 
harcában, a végső felszabadulásért, a szocializmusért.” 

A következő oldalon a magyar politikai helyzetet elemzi az or-
szággyűlési választások után. Mozgalmuk határozottan a balol-
dalt támogatta, pedig „a munkáspártok valószínűleg taktikai 
szempontokból úgy ítélték meg, hogy az adott helyzetben nem áll 
érdekükben a zsidókérdés létezését elismerni. Így teljesen elzár-
kóztak minden pozitív hivatalos állásfoglalástól…” 

Ehhez illeszkedik Nonn György, a Magyar Kommunista Párt 
vezetőségi tagja, a Magyar Izraeliták Országos Tanácsa főtitkára 
(úgy látszik, ekkor még ez a két tisztség megfért egymással!) a 20 
év című rovatban közölt nyilatkozata, amelyben az ellenállási 
mozgalomban való együttműködésre emlékezik, személyes kö-
szönettel Megyeri Józsefnek. (A cionista vezető 1945-ben 
együttműködött Péter Gáborral az ÁVH kötelékében a háborús 
bűnösök felkutatásában). 

A következő cikkben megindokolja, miért vannak Palesztina 
felosztása ellen. Fő érvei: Mindkét államban jelentős kisebbség 
maradna, fenyegetőek a gazdasági nehézségek. 

Külpolitikai szemléjében Indiára utalva zűrzavart és polgárhá-
borút jövendöl. 
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Egy másik cikke felhívja a figyelmet arra, hogy az Exodus fe-
délzetén mintegy kétszáz magyar fiatal is tartózkodott, olyanok, 
akiknek szülei nagyrészt a vészkorszakban pusztultak el. 

Bisseliches Mózes és Kulcsár István cionista vezetők visszate-
kintenek az elmúlt évtizedek cionista mozgalmára, majd a Veidat-
Jovel konferencia köszönti a Hasomer Hacair közelgő országos 
kongresszusát. Indulót is alkottak magyarul és héberül, (a kottát 
is leközli), és felavatták zászlóikat, a kék-fehéret és a vöröset. 
Emlékeztet arra az ifjúra, aki a lengyel Hasomer Hacair zászlaját 
testére csavarva mentette ki a lángoló varsói gettóból. 
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Az Ifjúságunk rovatban keserű iróniával támadja azokat a pesti 
zsidó fiatalokat, akik közönyösek a zsidó problémák iránt. Végül 
megvigasztal: „Azután eszembe jut a regénybeli ifjúság, az idea-
lista, a harcos, a hívő. Egyszerre minden világosabb lesz. Eltelek 
tervekkel, akarattal. Meg kell próbálnunk!” 

Bemutat három új ereci települést, majd egy színdarabrészlet 
képviseli az irodalmat.  

Köszönti a héber irodalom nagy tehetségét, Avraham 
Slonszkyt negyedszázados irodalmi jubileumán. Közli egy versét 
is, Dan Livni fordításában. Részlet A csalódások napja elé… cí-
mű költeményből: 

 
A tűzvész egyre terjed – 
könnyekbe fúl a vége. 
(Miként a vér: nem hull hiába könny!) 
S eljő a nap… 
Jaj, hogy menjünk elébe, 
Hogyan, ha a csalódás napja jön?! 
… 
A holnap újjongása, mint a villám, a penge, 
hasít népem húsába, kínoz és kérkedik. 
S a fénytől földre sújtva, (ó népek védtelenje! 
elsírják üszkei a csalódás könnyeit. 

 
Utolsó oldalán Hírek. Mind ereci vonatkozású! Általában eléggé 
puskaporosak, készül a polgárháború, de olvashatunk az épülő 
rehovoti Weizmann-intézetről, amely „a világ legmodernebbül 
felszerelt műve lesz a maga nemében”. 

 
1948. január 
Tildy Zoltán köztársasági elnök barátságos nyilatkozatával az 
első oldalon kezdődik a szám, az államfő nagyon szépen szól a 
zsidóság történetéről, megértve a vágyat, hogy a „barbár üldözte-
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tés” után saját országában éljen: „Meg vagyok győződve arról, 
hogy a zsidó nép tehetsége, szorgalma fel fogja virágoztatni a 
Zsidó Államot…”  

Utána interjú az ereci látogatásról frissen visszaérkezett 
Groszmann Sándor, somér vezetővel, aki kiemeli az iparosodás 
mértékét és a zavargások ellenére folyó építkezéseket. Remény-
kedik a béke fennmaradásában.  

Beszámol a zsidó ellenállási mozgalom hősi halottainak emlékére 
tartott megemlékezésről. Az ünnepélyt a Lenin-gyászindulóval nyitot-
ták meg, és Palotai Erzsi szavalatával zárták. Legtöbb emlékezés 
Hunwald Szimháról szólt, aki a Vadász utcai Üvegházban irányítot-
ta a mentést, de említették Langer Miklós, Révész Jirmi és más 
elesett somérok nevét is. 

A Mozgalmi hírek erősen kulturális jellegűek, ereci filmbemu-
tatóra és új előadóterem – amelynek berendezésére „székakció” 
indul – avatására hívnak. 

Természetesen sok a palesztinai hír, napokra lebontva számol-
nak be a kirobbanó harcokról. 

 
 

HASOMER HACAIR HÍRSZOLGÁLATA   
 
1947. évi 7. szám  
Dátum szerint közli a főleg palesztinai vonatkozású híreket. 
Mismar héberül őrhely, a Tel-Avivban megjelenő somér napi-
lap neve, budapesti testvérújságja állandó rendszerességgel 
belőle válogat híreket. Nézzünk néhányat közülük! 

Nagy viták folynak a felosztási javaslatról az ENSZ-ben és vi-
lágszerte, működnek az egyes kérdéseket tisztázni hivatott albi-
zottságok. Vitatkoznak a nagyhatalmak is, angol állítás szerint az 
oroszok azért támogatják a felosztást, mert a nemzetközi rendőr-
ség keretében húsz-harmincezer katonát szeretnének Palesztinába 
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küldeni, és ezenkívül Kelet-Európából számos kommunistát be-
vándoroltatni.  

Közben megalakult két újabb kibuc, és a britek kiürítették Tel-
Avivot.  

Történelmi jelentőségű Henri Morgenthau volt amerikai pénz-
ügyminiszter leleplezése arról, hogyan hallgatták el 1942-ben Nyuga-
ton a zsidók kiirtását. A Zsidó Világkongresszus finanszírozta volna a 
mentést, de az amerikai külügyminisztérium másfél évig nem engedé-
lyezte az összeg átutalását, „sőt utasítást küldött a svájci USA-
követséghez, hogy többé ne fogadjon el és ne továbbítson semmilyen 
jelentést a zsidók megsegítésére vonatkozóan”. 

Jellemző a zsidó–arab viszonyra az a hír, hogy az Egyiptom-
ban fantasztikus méreteket öltő kolerajárvány kitörésekor a jeru-
zsálemi egyetem és a Hadassza kórház védőoltást ajánlott fel, de 
az arabok nem fogadták el.  

Palesztinai örmények „akiket a haifai zsidóság lelkes rokon-
szenvvel búcsúztatott” indulnak visszatelepedni a Szovjetunióba. 
(Többségük azonnal a Gulágra került!)  

Vastag betűvel közli a re-
ményt keltő hirt, hogy izraeli 
zsidó küldöttség vesz részt a 
moszkvai november 7-i ün-
nepségen – a szovjet kormány 
vendégeként.  

Rendkívül humorosan hat 
viszont az a hír, hogy egy 
New York-i zsidó–arab rádió-
vita során éppen a mufti uno-
kaöccse, Dzsamal Husszeini 
javasolta, hogy osszák fel ta-
lán inkább New Yorkot, és 
néhány városrészében állítsák 
fel a zsidó államot. Ez persze 
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óriási felháborodást váltott ki a hallgatóságból, noha ekkora vá-
rosban legalább ötször annyi zsidó lakott, mint Palesztinában. 
(Husszeini néhány hónappal később elesett az első arab–izraeli 
háborúban.) 

 
 

MIFLEGET HASOMER HACAIR 
 
1948. március 
Vastag betűs vezércikke árulással vádolja Amerikát. Szerinte 
azért cselekedtek így, mert „a cionizmus népi felszabadító moz-
galom, az ereci jiszraéli jisuv a haladás bástyája a Közel-Keleten, 
amely nem szolgálhatja a dollárimperializmus önkényét”. Viszont 
a Szovjetunió az első pillanattól kezdve igaz barát. 

Hosszan méltatja Joszef Trumpeldor hősiességét, utalva vitájá-
ra Jabotinskyval, aki az országot fegyverrel akarta meghódítani, 
míg Trumpeldor munkával és építéssel. Ő volt az új zsidó ember-
típus, a chaluc megteremtője. 

Bálozunk címmel tiltakozik az 
ellen, hogy a Keren Tel Cháj bi-
zottság bált rendez az ereci harco-
sok özvegyei és árvái javára. Íz-
léstelenségnek tartja, hiszen „a 
jazz és a gépfegyver-ropogás nem 
illik össze”. Nem véletlen az érdes 
hangvétel, az említett szervezet 
revizionista irányt követett. A 
korabeli cionista sajtó híradásai 
bizonyítják, hogy a mozgalom sok 
szórakoztató rendezvénnyel igye-
kezett feledtetni a néhány évvel 
ezelőtt megélt rémségeket! 
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Különbözik a lap tárgykörétől, szinte kakukktojás a Levél az 
útról, amely a régi prágai zsidó temetőt mutatja be.  

Hírek rovata, úgy látszik bizonyos szerkesztői elv alapján, ki-
zárólag ereci jelentéseket tartalmaz. 

 
1948. április 
Aktualizálja a közelgő pészachot. A négy különböző típus kérdé-
sei az államalapítás harcára vonatkoznak. Reméli, hogy az egy-
ügyűek és a kérdezni tudók is előbb-utóbb megértik a „Hagana, 
Alija, Hitjasvut hármas parancsát” (Védelem, Bevándorlás, Lete-
lepedés). 

Most már az első oldalon is hadijelentés áll, zsidó győzelmek-
ről számolva be. 

Kaukadzsinak, a palesztinai arab haderő önjelölt parancsno-
kának Szíriából támogatott hadseregét szétszórták, állítólag ő 
maga is életét vesztette. A mufti unokaöccsének, Abdel Kader 
Husszeininek eleste viszont biztos, mert az arabok nemzeti gyászt 
hirdettek, és a jeruzsálemi Omár mecsetben temették el.  

Egész oldalas beszámolót olvashatunk Miki Langernek, a bu-
dapesti cionista ellenállás hősének emlékünnepélyéről. Méltatja 
bátorságát, példamutatását. Vele együtt megemlékeznek a varsói 
gettó lázadásának ötödik évfordulójáról. A somérok éjszaka az 
immár Méir Jair somér vezetőről elnevezett Pálvölgyi katlanban 
folytatták az emlékezést. 

A Hírek rovatban a palesztinai jelentések főleg harcokról szá-
molnak be, de írnak az egyiptomi elégedetlenségről is, kiemelve, 
hogy a kormány szovjet könyveket koboz el. Ezzel kapcsolatban 
fájlalja, hogy megakadályozták Zsdanov beszédeinek arab nyelvű 
kiadását. (Úgy látszik, még nem sejtik, hogy a szovjet 
kultúrpolitikus lesz a kozmopolitizmus elleni – gyakorlatilag an-
tiszemita – kampány fő atyamestere.) 
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A Mozgalmi hírek tengelyében a varsói gettólázadásra való 
megemlékezések állnak, könyvet adtak ki, és filmet vetítenek 
róla. 

 
1948. június 
Örömhírrel kezdi a lapot: Jól indul a sékel-akció, a Cionista Vi-
lágszervezet tagsági jegyének évenkénti megváltása.  

Néhány lappal arrébb részletes riport olvasható a kampány 
folytatásáról. A sikert határozottan a Hasomer Hacair szívós és 
kitartó felvilágosító munkájának tudja be. Erre hivatkozva több 
pozíciót követel a cionista mozgalom vezetésében. „Tiszta hely-
zetet kell teremteni a Magyar Cionista Szövetségen belül is. Elér-
kezett az ideje az erőviszonyok megállapításának, amely feltétele 
az annyira szükséges együttműködés megteremtésének.” 

A címoldal hátralévő részét hadijelentés foglalja el, csupa 
győzelem! Az alcím hangsúlyozza: Az alija folytatódik a fegyver-
szünet alatt is! 

Mose Szneh: Ellenségek és barátok című cikke nagyon támad-
ja Angliát, különösen Bevint. A baloldali, később kommunistává 
lett palesztinai politikus szerint ők nem pártatlanok: „A nyílt an-
gol támogatásból és az amerikai passzivitásból egyaránt erőt me-
rít az arab feudalizmus agresszív magatartásához.” 

Közben nem szünetel a mozgalmi élet sem: Bejelenti a balol-
dali Borochov-kör negyedik országos értekezletét, utalva a nem-
zetközi vásár utazási kedvezményére, amely elő fogja segíteni a 
vidékiek részvételét.  

Röviden beszámol a Hapoél sportünnepélyéről, a Jom 
Hanoárról. (Ifjúsági nap)  

Utolsó oldalán az egész oldalas hírek palesztinai harcokról 
szólnak (pedig fegyverszünet van!). Szinte már megszokott a zsi-
dó győzelem, de feltűnő, hogy már messzehordó ágyúkról és saját 
légierőről ír. Erre vonatkozó érdekes utalás, igaz, hogy szír  
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forrásból: „A damaszkuszi rádió elismerte egy gép elvesztését, de 
hozzáteszi, hogy a győztes Messerschmidt-típusú zsidó gép piló-
tája orosz volt…” (Lehet, hogy tényleg így volt, ebben a kezdeti 
szakaszban a Szovjetunió fegyverszállításokkal is támogatta a brit 
imperializmus ellen küzdő zsidó államot. Ugyanakkor az USA is 
ezt tette, ez volt a két – nemrég szövetséges – vezető nagyhata-
lom utolsó közös ténykedése a hidegháború előtt!) 

 
 

HASOMER HACAIR KÖZLÖNYEI 
 
Baloldali cionista mozgalmak közül Magyarországon a legnép-
szerűbb, legelterjedtebb a Hasomer Hacair volt. Ebben az utolsó 
időszakban különösen figyelemre méltó két hasonló című, egy 
helyen nyomtatott, de más kiadót feltüntetett lapja. 

 
 

HASOMER HACAIR-PÁRT 
Alcíme hangsúlyozza: Körlevél a tagoknak, kézirat gyanánt. 
 
1947. november 19. 
Első oldalán a vidéki zsidóság helyzetével foglalkozik. Elhatároz-
ták egy konferencia összehívását, hogy a legkisebb falvak zsidó-
ságát is bekapcsolják a zsidó élet vérkeringésébe. 

Jóval részletesebben taglalja a Magyarországról származó zsi-
dók életét Erec Jiszraélben. Emlékeztet azokra a zsidókra, akik 
hetven évvel ezelőtt gyalog mentek Erecbe, és megalapították 
Petah Tikvát, amelynek főutcája egyikük, Jehosua Stampfer nevét 
hordozza. Utal a húszas években érkezett magyar mérnökökre, és 
a harmincas években jött magyar professzorokra. Felsorol magyar 
alapítású kibucokat. 

A Mozgalmi hírekben a sékel-akcióról, körzeti konferenciákról 
és a bajai zsidó kultúréletről olvashatunk. 
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A Hírek rovatban a felosztás körül az ENSZ-ben kialakult vi-
tákat ismerteti, majd főleg ereci jelentéseket ad. 

 
1947. december 17. 
Vezércikke tiltakozik a palesztinai harcoknak magyar sajtóban 
való szenzációhajhász bemutatása ellen („Folyik a vér…”). 

Majd válaszol azok kérdéseire, akik azt hiszik, hogy Izrael 
megalapítása után minden zsidó automatikusan „a zsidó ország 
állampolgára” lesz. 

Üdvözli a felosztási határozatot, amely a pesti utcán is nagy 
visszhangot keltett. Sajnos, valótlannak bizonyult a vastag betűs 
hír: A Szovjetunió engedélyezi az aliját Palesztinába. Erre bizony 
még évtizedekig kellett várni! 

Londonban a külügyminisztériumi értekezlet egyik szovjet 
résztvevője egy interjúban azt állította, hogy kormánya engedé-
lyezni fogja a Szovjetunióhoz csatolt Balti-államok és Kelet-
Lengyelország zsidó lakosságának Palesztinába való vándorlását. 
Más szovjet területekről is engedélyt kaphatnak mindazok, akik 
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nem dolgoznak nélkülözhetetlen pozíciókban. A Szovjetunió haj-
landó segítséget nyújtani a Zsidó Állam építésében, ha ezt kérik. 
Sajnos ez a közlés teljes egészében valótlannak, propagandafo-
gásnak bizonyult. 

Részrehajlással vádolja Angliát, mert katonái nem lépnek fel a 
zavargó arab tömegekkel szemben. 

Utolsó oldalán A Hasomer Hacair Hírszolgálata fenyegetőnek 
tartja az arabok magatartását. Nagy örömmel fogadták a felosztási 
határozatot Erec Jiszraélben. Chanuka első napját nemzeti ünnep-
pé nyilvánították, még a hazatérésüknek örülő angol katonák is 
zsidó lobogót tűztek ki. Kommentár nélkül, röviden közli egy 
zsidó autóbusz megtámadását, hét utasának halálát. 

 
 
HASOMER HACAIR PÁRTJA 
Új címet és kiadót kaptak a Hasomer Hacair-Párt  
következő számai. 

 
1948. április 
A palesztinai harcok közepette érdekes módon az első oldalon 
egy amerikai színdarab szenvedő néger hőséről szól a darab. Mel-
lette A jeruzsálemkörnyéki ütközet éposza, amelyben százötven 
Hagana-harcos győzelmét ünnepli háromezer arab ellen. Az an-
golok csak repülőgépen figyelték a csatát. 

Az egész újság egy hadijelentés, pedig még meg sem alakult a 
zsidó kormány. Tömegesen menekülnek az arabok, a lap szerint 
angol nyomásra. Ezt bizonyítja az is, hogy távozásuk előtt barát-
ságosan elbúcsúznak zsidó szomszédaiktól, átadják megőrzésre 
házaik kulcsát. 

Kétséges annak a hírnek a valóságtartalma, hogy a haifai angol 
katonai parancsnokságon Hitler képét helyezték el, a következő 
felirattal: „Halál a zsidó Hagana lázadóira! Heil!” Az illetékesek 
megígérték a kép eltávolítását. 
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Fekete keretben közli a Magyarországról bevándorolt somér 
kibucnyik, Füredi Avri hősi halálát. Talán ennek ellensúlyozására 
a Mozgalmi hírekben meghív a Borochov-Kör széderestjére. 

 
1948. május 
A hitközségi választások kapcsán megígéri, hogy a cionista tö-
megek meg fogják tenni kötelességüket. Bizalommal tekint a 
koalíció működése elé.  

Nagyon támadja az angolokat és az 
USA-t a zsidó–arab ellentét szítása miatt. 
Reméli, hogy a zsidó állam függetlensé-
gének napja nemcsak a harc, hanem az 
építés kezdetét is jelenti egyben.  

Nagy várakozással tekint Avraham 
Slonszky, a legnagyobb élő héber költő 
közelgő budapesti látogatása elé, ez 
alkalomból részletesen ismerteti életét 
és munkásságát. 

A Hírekben a Hagana harcairól írva 
támadja az Irgun akcióját, amelyik ürügyet szolgáltat az angol 
beavatkozásra 

A harcok közepette üdítő olvasni Az Ország építése alcímet: 
folynak a lakásépítések az új alijázók részére. Még mindig 28 000 
zsidó van a ciprusi táborokban, egy év alatt körülbelül ezer gyer-
mek született, és ezer házasságot kötöttek. 

 
 
TAGÉRTESÍTŐ 
 
Ichud-Mapaj, Habonim, Makabi-Hacair, Haoved-Haszocialiszti 
Több baloldali szervezet együttes kiadványa, ennek ellenére meg-
lehetősen igénytelen kiállítású sokszorosított periodika. Feltehe-
tőleg másra, pl. a kivándorlások megszervezésére kellett a pénz!  
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1948. május 15. 
Vezércikke egy idézet Ben Gurionnak az angol–amerikai 
vegyesbizottság előtt tett vallomásából, A Zsidó Állam kettős felada-
ta címmel: Ezek, szerinte, gondoskodni az összlakosság jólétéről és 
a nemzeti otthon fejlesztése. Végkövetkeztetése: „A zsidó nép vissza 
fog térni független államába, dolgozni és boldogulni fog.” 

Hűségnyilatkozat-számba megy a címben szereplő baloldali 
zsidó szervezetek közös kiáltványa az előző nap megalakult Zsi-
dó Állam támogatására. Reméli, hogy mivel az új izraeli kormány 
miniszterelnöke és a kormány több minisztere szocialista, ez 
megnöveli majd a magyarországi párt öntudatát, fokozva az egyes 
párttagok munkavállalását. Kétszerannyi tagot és előadást vállal-
nak, mint eddig, a gyűjtésekbe azonban legalább tízszeresére 
akarják fokozni az eddigi teljesítményt. 

A lap következő írásában olvashatjuk az ideiglenes kormány 
és kormányzótanács névsorát. Írásban és térképen bemutatja az új 
Zsidó Állam határait. Meglehetősen előnytelenek, három részre 
oszlik az ország, szerencsére a megnyert háború ezen később vál-
toztatott! 

A Zsidó Állam hírei a győzelmek mellett az első kék-fehér 
zászló alatt futó vonatról és az első izraeli bélyegről is beszámol-
nak. A rovat Ben Gurion egyik beszédéből vett idézettel zárul. 

Pártközlemények, mozgalmi hírek zárják a lapszámot. Felhív 
az egy héttel későbbre tervezett hitközségi választásokon való 
részvételre. Listavezetőjük Dénes Béla doktor. (Úgy látszik, ek-
kor a lap még nem tudta, hogy a választásokat nem fogják meg-
tartani, a mandátumokat elosztották.) Az egyik központi pártnap-
ról írva ajánlja Szabolcsi Miklós „remekbe szabott előadását: 
Forradalom és szabadság zsidó költők hangján”. 

Több szlogent találhatunk a lapban: 
Szociálista Erec Jiszraélt akarsz? 
Váltsd meg a sekelt a Mapajnál! 
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Továbbá: Minden zsidó kötelessége, hogy részesévé váljon a 
zsidó nép megújhodásáért, az országépítésért folyó heroikus küz-
delemnek. 

Ne feledkezz meg a zsidó országépítő alapról a Karen 
Hajeszodról! 

Vagy: 
Filléreiddel támogasd a Keren Kajem Löjiszraélt! 
 
 

DROR  
Marxista-Cionista Ifjúsági Mozgalom Győrszentiváni Kibbuca 
„AF-AL-PI” 

 
Tulajdonképpen egy mezőgazdasági közösség lapja, alijázni ké-
szülő fiatalokhoz szól, de írásainak színvonala morális, ideológiai 
és kulturális tekintetben értelmiségi jellegű.  
 

1948. január, 2. szám 
Vezércikke: Kiáltvány a zsi-
dósághoz! Ambivalens hang-
vételű, kifejezi örömét a Zsi-
dó Állam megszületése felett, 
de fájlalja Palesztina azaz 
Erec Jiszraél felosztását. 
„Népies küzdelem után elért 
nemzeti eredmény”, de a si-
ker nem teljes, megcsonkított 
állam jött létre. 

A feladat most fokozni az 
aliját. „A megsemmisülés veszé-

lyével küzdő európai táborok, a Ciprusba űzött és a keleti országokban 
sínylődő zsidó tömegek megváltása és fizikai megmentése érdekében.” 
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Végső céljuk egy demokratikus és szocialista állam létrehozása. Aláíróként 
Achdut Haavoda – Poalé Cion23 szerepel.  

Tolsztoj-idézet zárja az írást: „A szabadság nem ajándékként adatik az 
embernek, mindenki felszabadulhat saját erejéből.” 

Következő cikkei a Hisztadrut elméleti alapjait összegezik, közlik az 
alapszabályt és statisztikát az országépítés eddigi eredményeiről. Irányult-
ságára jellemző, hogy utána teljesen átvesz egy cikket a moszkvai Neue 
Zeit újságból, amely a nyugat-európai szociáldemokráciát támadja éles és 
durva stílusban.  

Elindít egy sorozatot az Izraellel szomszédos arab államok ismertetésé-
re, elsőnek Egyiptomot mutatja be, hangsúlyozva elmaradottságát. 
A palesztinai gazdasági ágazatok közül a zsidó halászatot ismerteti, szá-
mokkal és adatokkal.  Bemutatja a tavi és tengeri halászok munkáját. 

Másfél oldalon emlékezik Joszéf Chájim Brenner cionista úttörőre, akit 
1921-ben arabok gyilkoltak meg. Közli egy novelláját az ukrajnai pogro-
mokról. 

M. Schwarcz Zene és irodalom című ismeretterjesztő írása után ideoló-
giai cikkek, versek képviselik a kultúrát a lapban.  

Több cikk is bemutatja a kibucok életének kellemes vonásait, de van 
olyan írás is, amely belső harcokra, viszályokra utal. 

Utolsó nagyobb írása megpróbálja néhány oldalon bemutatni a zsidó 
történelmet. 

Franja Bergstein két rövid verse zárja a lapot. 

23 Achdut Haavoda: héberül a Munka Egysége, Korai munkásmozgalom 
Erecben. Poalé Cion: Baloldali cionista szervezet. Magyarországon egyesült a 
két mozgalom Cionista Munkásegység Pártja néven.  
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MISMÁR HÍREK  
Hagada Sel Pészach 

 
Ezekben az években az egyes cionista csoportok és szervezetek is 
külön Hagada-kiadványokkal üdvözölték a Pészachot, amelyek-
ben nem annyira az ünnep vallásos jellegét domborították ki, ha-
nem az aktuális mondanivalót. 

 
1947. pészach  
Főleg verseket közöl. Avraham Slonszkij, az Émek Jezreel meg-
váltásának negyedszázados évfordulóját köszönti, de találunk 
benne balladákat és dalokat a zsidó ellenállásról és Bialik költe-
ményét a pogromok áldozatairól. 

 
1948. pészách  
Ebben az ünnepi lapszámban kevesebb a szépirodalom, he-
lyette inkább az érzelmekre ható rajzok és beszámolók szólí-
tanak fel a küszöbönálló sorsdöntő küzdelemre. A kivonulás 
történetét természetesen a jelenre vonatkoztatja, ezért a cím: 
És így szól ugyanez a történet az időszámítás utáni 1940-es 
években:„Az új Fáraó – az imperialista munkásáruló Bevin – 
nem törődött a néppel, amelynek százezrei nyomorogva vesz-
tegelnek Németország lágereiben, és követelik Erec Jiszraél 
kapuinak kinyitását.” Felsorolja név szerint azt a tizenöt ha-
jót, amelyek az illegális bevándorlókat szállították. Közülük 
az egyik már Szenes Hanna nevét viseli. 

Az akarat órája című novella is egy ilyen viszontagságos 
hajóútat mutat be M. Zöévi tollából. Több más írás pedig a 
megérkezés nagy öröméről, valamint az országban töltött első 
éjszakáról számol be.  

Cikkek ismertetik a Hagana harcát, vers örökíti meg egy 
olasz hajóskapitány barátságos köszöntőjét. 
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Natan Altermann verse megemlékezik a hősi halottakról, 
Kfar Ecion védőiről, a Negev hőseiről és a Jeruzsálemet a 
blokád alatt élelmező fiatalokról: 

 
A HALOTT FIATAL KATONÁK 
 
A halott fiatal katonák nem beszélnek, 
és mégis hallani hangjukat 
elnémult házak mélyéről 
a némaság beszél helyettük éjfelenként,  
ha az óra üt. 
 
Azt mondják:  
Fiatalok voltunk és meghaltunk –  
Emlékezzetek! 
(Archibald Macklish) 
 

Egyetlen elméleti jellegű írást találunk, amely A harc értelme 
címmel Izrael esélyeit és lehetőségeit vázolja. 

Mindkét kötetecskében az írások egy része héberül is megvan, 
néhol latin betűs változatban, hogy azok is megértsék és tanulja-
nak is belőle, akik még nem bírják eléggé a nyelvet.  

 

 

 76 



MISMÁR (Őrszem)  
Az Egyesült Munkáspárt Lapja  
 

A Ben Gurion-féle MAPAJ-ból241948-ban kiszakadt baloldali 
párt szócsöve (MAPAM) Frazeológiája népi demokratikus, mar-
xista jellegű.  

 
1949. január 11.  
Vezércikke a MAPAJ-t reformistának minősíti, amelyik szívesen 
szövetkezik a szociális és klerikális reakcióval. „A kapitalista 
termelési rendnek nem a likvidátora, hanem foltozószabója.” 
Ezért követel olcsó közigazgatási apparátust, néphadsereget, az új 
olék beillesztését a termelésbe.  

Nagy fontosságot tulajdonít a kultúrának, amelyet megterem-
teni nem sorrend kérdése.  

A lapszám utolsó oldalán levő terjedelmes cikk, A baloldali 
egység útja, címével ellentétben a kommunista pártot kritizálja.  

A MAPAM-nak már külön magyar nyelvű területi osztálya 
működik, az utolsó oldalon közölt hírei rendezvényekre, előadá-
sokra hívják az olvasót.. 

 
1949. január 20.  
Első oldalán a választásokra mozgósít, utána a háború győztes 
hadvezéreit (Jigal Alon, Jiszraél Galili) mutatja be. Utóbb mind-
ketten nagy katonai és politikai karriert futottak be, világpolitikai 
ismertséget szereztek. 

Húszpontos választási programot ad, méghozzá baloldali szel-
lemben.  

24 Rövidítés: Mifleget Poalé Erec Jiszraél. 1930-ban alakult baloldali tömeg-
párt, Izrael legnagyobb (kormányzó) pártja. A nemzetközi szociáldemokrata 
mozgalom tagja. 
 

 77 

                                                 



Utolsó oldalán az Együk a magunk kenyerét című cikkben 
büszkén utasítja vissza „Marshall drága dollárjait”. Nem említi, 
de ebben megegyezik a kelet-európai népi demokráciákkal. 
Később minden másképp alakult.  

Keretes cikkének optimizmusa nem bizonyult megalapozott-
nak. Ugyanis a Szochnut alija osztályának európai vezetője meg-
beszéléseket folytatott Rákosival, és ennek alapján a következő 
hónapokban 50 000 magyar zsidó érkezésére számítanak. (Ezek 
szerint kettejük közül az egyik nem mondott igazat…) 
 
 
ÉRTESÍTŐ 
Cionista Munkásegység Pártja. Haoved Hakibbuci 

 
Címlapján héber, belül 
latin betűkkel van írva: 
Hamiflaga L’ Achdut 
Haavoda-Poalé Cion 

Nevéhez illően ez egy 
mozgalmi értesítő, de 
tartalma nem száraz, 
irodalmi szemelvénye-
ket, gazdasági fejtegeté-
seket is tartalmaz. Ha-
vonta jelenik meg. 

 
1947. június  
Részletesen taglalja az 
ENSZ ülésszakát, ame-
lyik napirendre tűzte a 
Palesztina-kérdést. Na-
gyon bízik a Szovjetunió 
állásfoglalásában, de az 
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USA támogatásban már nem ennyire. Bialik verse és novellák 
keltenek szép gondolatokat. 
Élesen támadja az angolokat a bevándorlás megakadályozásáért.  

Beszámol egy izraeli szakszervezeti kezdeményezésről, amely 
szerint előadásokat tartanak az ebédszünet alatt. A szerző így 
zárja sorait: „Magam előtt láttam a figyelő munkásarcokat, és 
hálás szívvel gondoltam a munkástanács kultúrbizottságára, mely 
minden lehetőséget megragad a munkásság kulturális nívójának 
emelésére.”  

 
1947. július  
Első oldalán tiltakozik Palesztina tervezett felosztása ellen. A 
történelmi és a földrajzi tényekkel érvel, és tisztában van azzal, 
hogy az araboknál minden kisebbség veszélyben van. Inkább 
nemzetközi ellenőrzést akar, fenntartva az egész Palesztinába 
irányuló további bevándorlás lehetőségét.  

Egy litvániai zsidó partizán emlékezését olvashatjuk a hősi 
harcról, írásának főhőse – aki azóta már útban van Erec felé – a 
háború folyamán csoportjával tizenhét német vonatot robbantott 
fel. Keserűen hozzáfűzi, hogy míg Lengyelországban 30 000 zsi-
dó partizán volt, Magyarországon nem is volt zsidó ellenállás.  

Gazdasági tárgyú cikkek is vannak a lapban, erősen támadja a 
palesztinai kormány költségvetését.  

 
1947. augusztus 
Az egész lapszám a palesztinai angol politikát támadja. Pártköz-
lemény tekinti át a helyzetet a betelepülés kezdetétől, sok-sok 
adattal és dátummal. Szokatlan módon két arab vezető vélemé-
nyét is olvashatjuk – igaz, hogy angol forrásból. Mindkettő hajt-
hatatlan: arab államot akarnak egész Palesztinában.  

Közli egy brit tábornok véleményét, aki szerint, ha az angol 
katonaság elhagyná az országot, a Hagana nagyon rövid idő alatt 
elfoglalná az egészet. 

 79 



Megrendítő visszaemlékezése az 1936-os arab zavargásokra, 
amikor az arabok felgyújtották a frissen ültetett erdőket (Fateme-
tés). Utolsó oldalán felhívja tagjait, hogy a közelgő választáson 
szavazzanak a Magyar Kommunista Pártra. (Ekkor még nem 

sejtik, hogy az MKP uralomra jutása után, 1949-ben, felszá-
molja a cionista mozgalmat és bebörtönzi vezetőit!)  

 
1947. szeptember 
Első, terjedelmes cikke az arab veszélyre figyelmeztet.  

Más írásai is leleplezik az arab uralkodó réteg bűnös magatar-
tását. Egy elméleti cikk áttekinti a politikai cionizmus fél évszá-
zadát. Idéz Herzl könyvéből. 

A Hagana hírei címmel megjelennek benne már a hadijelenté-
sek. Teljes terjedelmében közli a „terrorista”25 szervezetek elleni 
Napiparancsot.  

Giszkalay János26 versének már a címe is buzdít: Kadima, 
kadima… (Előre, előre…) 

 

25 A revizionista alakulatokat nevezték így (Irgun, Lehi, Stern-csoport). 
26 Eredeti nevén Widder Dávid (1888–1951) héber költő, író és műfordító már 
Budapesten és Erdélyben cionista szellemben írt, 1939-ben alijázott. 
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BNÉ  KVUCA  
A Gordonia27 Makabi Hacair cofe itonja 
Ifjúsági lap, cionista-szocialista ifjúsági mozgalom kiadásában.  
 
1947. június 
Nem annyira mozgalmi, mint inkább szórakoztató jellegű kiadvány. 
Utalnak erre a fejezetcímek is: Történelmünk véres lapjaiból, Olvas-
mányok a havi szicha28 anyaghoz, Chavérok írásai. Van benne rejt-
vény és sok rajz. Közöl mozgalmi naptárt is.  

 
 

1947. december 
Első oldalán már a Zsidó Államot köszönti, amelynek megszüle-
tését világszerte ünneplik. A magyar sajtóval szemben optimista, 
nem hisz abban, hogy az arabok szent háborút indítanának. Érde-
kes módon egyoldalas, latin betűs héber szótárat is közöl. Az eke 
című írás Joszef Trumpeldor hősiességére emlékeztet. „Kabátjá-
nak egyik újja üres volt, derekán pedig a Mauser, mely sohasem 
hibázott…” Trumpeldor nem ismerte a félelmet!! A már alijázott 
társak leközölt levelei buzdítanak példájuk követésére.  

 
 

BOROCHOW-KÖR29   
A Marxista Cionisták Pártja szócsöve 
 a tagok kézirat gyanánt kapták 

27 Az egyesület neve Aron David Gordon (1856–1922) cionista vezető és 
tanitómester emlékét őrzi, aki a kétkezi munka apostolaként költözött 52 éves 
korában Palesztinába. 
28 Szicha: beszélgetés, társalgás. Cionista ifjúsági mozgalomban az ismeretter-
jesztő foglalkozások elnevezése. 
29 A baloldali Borochow-Kör a Hasomer Hacair Párt „felnőtt-szervezete” volt, 
amely Ber Bochorow orosz közgazdászról (1881–1917), a szocializmus és 
cionizmus marxista összeegyeztetőjéről vette a nevét.  
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1947. november 12. 
Már az első oldalon találkozunk elméleti írásokkal, címük: A cio-
nizmus 50 év előtt és ma, illetve Balfourtól Bevinig. Ez utóbbi 
rövid áttekintést ad három évtized Palesztinával kapcsolatos an-
gol politikájáról. A Balfour-deklaráció még egész Palesztinára 
adott ígéretet. „Az történt, mint sok más politikai megmozdulás-
sal, máshová fejlődött, mint kezdeményezői hitték volna. Az an-
golok nem hitték, hogy a zsidó nép valóban élni fog tudni a lehe-
tőségekkel, és amikor kiderült, hogy a cionista mozgalom milyen 
hatalmas eszközöket állít a nemzeti otthon felépítésének szolgála-
tába, az angolok igyekeztek mindent elkövetni az országépítés 
hátráltatására. Az eltelt harminc év az angolokkal való hol nyíl-
tabb, hol burkoltabb küzdelem korszaka volt, a mandátum utasí-
tásainak és szellemének megőrzéséért.” Sorra veszi a zsidókra 
nézve hátrányos intézkedéseket, mint Palesztina határainak meg-
vonása (a Balfour-deklaráció eredetileg a Jordán mindkét partjára 
vonatkozott), az arab zavargások támogatása, és az 1939-ben a 
bevándorlást és földvásárlást korlátozó Fehér Könyv. Bevin angol 
miniszterelnök nem átallja kijelenteni: „A zsidók általános háborút 
vívnak a nem-zsidó emberiség ellen.” Ennek ellenére kifejezi re-
ményét, hogy közel a zsidó állam létrehozása, amely „a heroikus 
ország-építő munka diadalának a története, amelynek végén az 
imperializmus letűnése és a zsidó nép nemzeti újjáéledése követ-
kezik be.”  

A rövid kiadvány még hírt ad a jubileumi sekel-akció megkez-
déséről, a Hasomer Hacair fiataljai nagy igyekezettel terjesztik a 
sekel-tömböket. Közli a kerületi kultúrestek műsorát különböző 
helyszíneken, például a Rabbiszemináriumban és a Bulcsú utcai 
Klein vendéglőben, ahol a tájékoztatás mellett „Eszter Giveoni új 
héber dalokat ad elő”. (A meghívón a héber dalokon kívül a „fű-
tött terem” is vonzerő lehetett!) 

Nagyon jellemző a somérek politikai irányultságára, hogy a 
miskolci Borochow-Kör és a Hasomer Hacair a hitközségi kultúr-
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teremben együttesen ünnepelte az októberi forradalom 30 éves 
évfordulóját. A kommunista párt küldötte köszöntötte az ünnep-
séget, amelyen a halucok forradalmi és héber énekeket, Maja-
kovszkij-verset és kis jelenetet adtak elő. Megjegyzi, hogy a fia-
talok az eleki mezőgazdasági kollektíván az ország egyik legjobb 
terméseredményét érték el. Az ünnepség az Internacionáléval ért 
véget. 

 
 

BOROCHOVIA ÉRTESÍTŐ 
A Marxista Cionista Egyetemi Hallgatók Szervezetének a lapja 

 
Vezércikke szocializmus és cionizmus összefüggéseit elemzi, 

de olvashatunk benne novellákat is. Pezsgő zsidó diákéletről ad 
hírt, amelynek rendezvényeire barátságosan invitál, részint a Zol-
tán utcai zsidó diákotthonba, részint az Andrássy út 87–89. szám 
alatti mozgalmi helyiségbe. Cikkek tárgyalják az egyes értelmi-
ségi hívatások, pl. a vegyész, az orvos palesztinai elhelyezkedési 
lehetőségeit. 
 

 
BOROCHOW-KÖR – TAGÉRTESÍTŐ 

 
1947. november 22. 
Az első oldalán Carapkin szovjet ENSZ-küldött „ragyogó kiál-
lását” üdvözli a ENSZ Palesztina Bizottságában a zsidó állam 
érdekében. „Elismerte a cionista mozgalom ideológiai alapjait 
– a szétszórt zsidó nép természetes jogát nemzeti függetlensé-
géhez és önállóságához.” A továbbiakban hangsúlyozza, hogy 
a felosztás megvalósításának kérdéseiben a Szovjetunió a zsi-
dók mellett áll „az angol provokációs kísérletekkel szemben”. 
Ezért a mozgalom háláját fejezi ki. Viszont a vezércikk (Cio-
nizmus – cionisták nélkül?), kiemelve a magyarországi cionista 
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mozgalom megerősödését, tiltakozik, hogy egyes hivatalos szer-
vek lekicsinylik annak szerepét.  

Zsidó őrjárat című cikke a házakba becsöngető, sékelterjesztő 
fiatalokat kíséri el. Sokan szívesen adtak, bár volt, aki ragaszko-
dott a névtelenséghez. Másik írásában felsorolja a gyűjtőmunká-
ban eredményeket elért „chavérok” nevét, hangsúlyozva: „Az 
akció folytatódik, és minden chavérunktól elvárjuk, hogy 
nemcsak saját maga váltsa meg a sekelt, hanem fáradhatatlanul 
igyekezzék terjeszteni is családja és ismerősei között, mindenütt, 
ahol zsidók között megfordul. A sékelterjesztés – cionista köte-
lesség!” 

Két teljes oldal a Mismar (Hírek) rovat. Lengyelországból az 
elmúlt hónapban 1500-an alijáztak, és 4000-en várnak még rá. 
Bíztató, hogy „A lengyel és csehszlovák határőrség jóindulattal 
segíti útjukat. A hazatérők között számos lengyel zsidó katona-
tiszt is van, akik kérvénnyel fordultak a lengyel főparancsnok-
sághoz, hogy a zsidó állam felállítandó hadseregében akarják 
hazájukat szolgálni. A főparancsnokság elvileg hozzájárult e ké-
rések teljesítéséhez.”  

Tel-Avivból beszámol a Szovjet–Palesztinai Közeledés Ligájá-
nak az októberi forradalmat ünneplő gyűléséről, ahonnan üdvözlő 
táviratot küldtek a szovjet kormánynak és a Zsidó Antifasiszta Bi-
zottságnak Moszkvába. (Ekkor még nem tudták, hogy ennek a 
bizottságnak összes tagját pár év múlva Sztálin agyonlöveti.) 

Több írás támadja a mozgalom jobboldalát, a revizionistákat. 
Az ellenszenv kölcsönösségét mutatja, hogy nyolc revizionista 
Salzburgban betört az ottani cionista otthonba, „tört-zúzott és a 
jelenlévőket bántalmazta”. Nagy a vita a leendő zsidó állam hatá-
rairól, örömmel jelenti, hogy sikerült bizonyos területek – például 
Ludd repülőtere – átcsatolását elérni. 

Más jellegű az a jelentés, mely szerint egy örökösödégi per 
kapcsán a jeruzsálemi angol főügyész bizonyítékokat kér arról, 
hogy Theresienstadt valóban internálótábor volt.  
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Jellemző a háború utáni anyagi viszonyokra, hogy egy műso-
ros kultúrestre invitáló hirdetés kiemeli: „Fűtött terem!” 
 
 
HALUC – DROR-HABONIM    
Kiadja az MCSZ Dror-Habonim marxista-cionista 
ifjúsági mozgalma 
 
1947. október  
Általános tájékoztatásként A mai politikai helyzet című körképpel 
nyitja a lapot. Támogatja a binacionális állam tervét, mert ezen az 
úton később zsidó többségbe lehet kerülni Erec Jiszraélben.  

Cikkek szólnak a kibuci életről, példákat hozva a fejlődésre 
(Éjn Charod gazdasága).  

André Maurois francia író szegény zsidókat bemutató novellá-
ja után az októberi szocialista forradalom 30. évfordulójára emlé-
kezik, de zsidó szempontból bizonyos kritikával.  

Az egyes írások közé szlogeneket tördel be a cionizmus nagy-
jaitól. Például: „Ne feledd el, hogy Erec Jiszraélbe nem hősi tet-
teket mész végrehajtani, nem áldozatokat hozni – hanem dolgoz-
ni!” Ebben az a gyönyörű, hogy az a Joszéf Trumpeldor mondta, 
aki életét áldozta települése védelmében!  

Baruch Farkas három versével zárja a számot. 
 

1949. február–március  
Ez a lap betiltása előtti utolsó száma. Már teljesen a fiatal zsidó 
állammal foglalkozik. A vezércikk az utolsó hónapok jelentősebb 
izraeli eseményeivel büszkélkedik, utalva arra is, hogy a világ 
kettéosztódása következtében Izraelnek is választania kell a két 
szembenálló tábor között. Álláspontja: „Mi reméljük, hogy veze-
tő politikusainkban lesz annyi józanság, hogy kikerüljék az impe-
rialista szolgaság veszélyét.”  
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Nem véletlen, hogy közli Moshe Szneh izraeli kommunista 
vezető cikkét, amely már címében is az angol–amerikai „harapó-
fogóra” emlékeztet.  

Cikk elemzi a kibucok teljesítményét a függetlenségi háború-
ban. Nagy szerepük volt a győzelemben! Az ifjúságot tartja a lap 
a kibuc mozgalom utánpótlásának. 

Visszaemlékezéseket olvashatunk a harcokról, még a viccek is 
háborús témájúak. Új települések létesülnek (Hitjasvut31 előtt). 
Közöl egy Majakovszkij-verset, kritikát ír a Hamlet-filmről. (Úgy 
látszik, Izraelben a fegyverek közt sem hallgatnak a múzsák!)  

Leveleket is közöl Izraelből,  természetesen minden szép és jó. 
 
 
LABOGER – DROR-HABONIM   
 
1947. október  
Első oldalán az eddig elért eredmények miatti elégedetlenségre 
szólít fel, a tökéletességre való törekvésre buzdít.  

Felveti a magyarországi zsidóság kárpótlását a Zsidó Helyreál-
lítási Alap létrehozása kapcsán, amellyel elégedetlen.  

Adományokat kér (Néhány szó a sekelről).  
Gyermeknevelésre ideálisnak tartja a kibucot. 
Hosszú cikket kap a jiddis irodalom is. Értékeit egy chaszid 

novellával szemlélteti.  
Sokatmondó rovatcím: Bomló galut, amelyben egy írás a 

vészkorszak szomorú idejébe visz vissza. 
Aktuális egy riportszerű beszámoló egy zsidó menekültekkel 

tömött hajóról, amelyet a britek nem engednek kikötni.  
Nyolc teljes oldalon ír Aharon David Gordon cionista vezető 

áldozatos életéről (Aki utat mutat). 

31 Letelepedés. A kijelölt mezőgazdasági terület csoportos birtokbavétele és 
berendezkedés.  
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Ankét rovata vitatkozik a Haladás című lappal az asszimiláció 
ügyében.  

Utolsó lapjain az 1945 utáni magyar cionista mozgalom kü-
lönböző szervezeteinek vitáira céloz, erősen támadva a Hechaluc 
szervezetet. 

 
1947. december  
Teljes egészében a Máágán kibucot mutatja be 1941-es alapításá-
tól. Sok magyar talált otthonra ebben a sikeres csoportban! Munká-
ról, mozgalmi küldetésről tanúskodó írások mellett Perec Goldstein 
1944-ben az angol hadseregből Magyarországra küldött zsidó ejtő-
ernyősről is megemlékezik. 
 
 
MIBIFNIM   
Haoved Hakibbuci Marxista Cio-
nista Munkásmozgalom Machleket 
Hatarbut. Ez a neve a kibuci moz-
galom belső ügyeivel foglalkozó 
folyóiratnak. (Maga a cím is azt 
jelenti, hogy „Belülről”)  

 
1947. október 5.  
Az elméleti cikkek mellett igyekszik 
emelni a fiatalok kulturális nívóját. Így 
egy nekrológot közöl Hubermann 
Broniszlávról. Versek, novellák szép 
számmal találhatók benne, többek 
között közli Kassák Lajos Zsidók 
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tragédiája című költeményét33 és Kiss József Új Ahasvér című 
versét, Arany Jánostól Az örök zsidót, valamint Zangwill egy no-
velláját szentföldi utazásáról.  
 

ZSIDÓK TRAGÉDIÁJA 
 
Reggel, ahogy felébredtek, érezték, talpuk alatt megmozdult a föld 
s hogy szemükből kitörülték a békés álom foszlányait 
a ház falai már idegenek voltak hozzájuk 
korsójukban kiszáradt a víz s a barátaik nem ismerték meg őket. 
Kiáltani szerették volna: ó, az áldozat mindig mi vagyunk! 
Fel szerették volna mutatni magukat, hogy 
lássák őket saját valóságukban, emlékeikkel és vágyaikkal 
szerelmük mosolyával és a csalódásaik bánatával együtt. 
Egyszer, valahol a távoli múltban nekik is volt hazájuk 
törvényeik megbecsülték a jókat és büntették a gonoszokat 
s voltak királyaik, hős katonáik, vidám táncosaik 
tudós hercegeik és olyan hercegnőik, akik szelíd bájaikkal 
nevetésük illatos rózsáival meghódították a világot. 
Mindezt bele szerették volna kiáltani a hajnalba 
de nagyon jól tudták: kemény malomkövek közt őrlődnek 
s a szél ismét széthordja őket az ismeretlen utakon 
íme, a szemük tele van könnyel s a kezeik üresek. 
A néma hegyek és az árnyékba burkolózó erdők is elfordulnak tőlük 
s ők kétségbeesetten jajgatják a beborult ég alatt: 
igen, vannak közöttünk dologkerülő latrok és könyörtelen 
harácsolók, de melyik az a kert, amelynek gyümölcseit 
nem kezdték ki a férgek? Melyik az a kazal 

33 Figyelemre méltó Kassák versének eredeti megjelenése: a Versek a zsidó-
ságról című antológiát Komlós Aladár gyűjtötte össze, és a Magyar Zsidók Pro 
Palesztina Szövetsége adta ki Budapesten, a Javne Könyvek 16. köteteként 
1944-ben. 
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melynek szálait nem tépázza meg a vihar? 
De miért büntetnek minket, ha ártatlanok vagyunk? 
Ki markol bennünket össze a konkollyal és dudvával, 
és miért akar kérdezetlenül a szemétre vetni? 

 
Több cikkben hívja fel a figyelmet az Exodus utasainak vi-

szontagságaira., aktuálpolitikával kevesebbet foglalkozik, mint 
ideológiával, de ellene van az angolok javasolta „chalukka” (fel-
osztás) tervnek és a binacionális (kétnemzetiségű, tehát arab–
zsidó) közös államnak is. 

Megbecsüli az elődöket, a kolonizáció hőseit. Taglalja az alija 
lehetőségeit, hogy az egyes országokból hány zsidó érkezhet. 

Napjaink rovatában az ENSZ-bizottság tárgyalásairól ír a part-
ra szállni nem engedett illegális zsidó bevándorlók nevében (egy 
tanú, aki nem jelent meg). Riportot közöl az Exodus hajó viszon-
tagságos útjáról. 

Egy év krónikája címmel a „rendőrállammá” változtatott 
Palesztináról ír, ahol kb. 150 ezer angol katona és rendőr állomá-
sozik. 

Az Autóval az országban rovat egy sivatagi kirándulásról írva 
a Negevbe vezeti az olvasót, majd a kolonizáció hőseit méltatja a  
BILU34 első bevándorlóinak története.  

A Visszapillantás rovatban az ókori Jeruzsálem után Ciprus 
történetét elevenítik fel.  

Egy másik írás a gafírok35 bátorságának állít emléket. (A káplár).  
Találunk a füzetben anekdotát is és egy francia film bukaresti 

bemutatójáról, amelyből kihagytak egy jelenetet.  

34 Lelkes orosz egyetemisták a pogromok hatására a '80-as években Paleszti-
nába vándoroltak. Elnevezésük bibliai szóösszetétel.  Sokan a nehézségek 
miatt hazamentek.  
35 Ereci zsidó segédrendőrök. 
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Feleleveníti Jehudi Menuhin budapesti koncertjét és az Émek 
Hajardén zenekarának szereplésével, és persze a sportrovattal 
zárul a lapszám. 

 
 

CHOZÉR – HAOVED HACIONI 
Általános Cionista Mozgalom 

 
1947. október 31.  
Országos moécáról36 számol be, közli a határozatokat, többek 
között a pesterzsébeti gyermekotthon megalakításáról szólót. 

Kegyelettel emlékezik a 30 éves Balfour-deklarációra. Szerin-
te „A Balfour-deklaráció ma egyet nevet jelent, egy papírt, ame-
lyet megfosztottak tartalmától, keserű gúnyt egy szenvedő nép 
felé.” A lap véleménye: Anglia felrúgta ígéreteit, de „mi nem 
áruljuk el ezt a dokumentumot”.  

Későbbi veszélyekre utal Irak nyilatkozata a palesztinai kér-
désről. Követelik Palesztina függetlenségének kinyilvánítását, és 
minden olyan zsidót, aki 1914 után vándorolt be Palesztinába, 
illegális bevándorlónak tekintenek. „Ezek a személyek bármikor 
kiűzhetők az Országból.” 

Cionista reflexiókat fűz a várható ENSZ-határozat elé. Szomo-
rúan látja, hogy a közéletben cionistaellenes propaganda uralko-
dik. Palesztináról szóló kedvezőtlen híreket sorol fel; akad pro-
minens politikus, aki a cionizmust reakciósnak bélyegzi.  

Beszámol a Városmajor utcai gyermekotthonról, amely egyút-
tal a mozgalomnak is otthont ad. 

Cionista szervezetek belső hírei után cikksorozatot indít el a 
Hágáná történetéről. Megállapítja, hogy a zsidó önvédelmi szer-
vezet ellene van a szükségtelen vérontásnak. Elhatárolják magu-

36 Moécáról: tanácskozás 
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kat a két másik palesztinai fegyveres szervezettől, az Irgun Cvei 
Leumitól és a Stern-csoporttól. 

 
1947. november 12.  
A felosztás küszöbén arab–zsidó gazdasági egységet sürget. Az 
arab munkások foglalkoztatása hozzájárulna ehhez.  

Mivel a magyarországi szülőknek csak kis töredéke tudott 
alijázni, gyermekeik pénzt és csomagot küldenek nekik Palesz-
tinából.  

Az ENSZ-ben is nagyon tárgyalják a mandátum megszűnésé-
nek kérdéseit. Az amerikai delegátus az arabokat át szeretné tele-
píteni a tervezett arab állam területére, de a Jewish Agency nem 
híve az ilyen áttelepítéseknek.  

Az Ereci hírekben megférnek egymás mellett a héber egyetem 
új tanévéről és a terrorista merényletekről szóló híradások.  

A Hanoar Hacioni Híradója Szegedről tudósít.   
A Haoved Hacioni Híradója az Országos Tanács októberi ülé-

sén elhangzottakat szedi pontokba. Tiltakozik az ellen, hogy 
egyes cionista vezetők nem cionistákkal folytatnak tárgyalásokat 
a Magyar Cionista Szövetség ügyeiről, és illetéktelen nyilatkoza-
tokat tesznek. 

A palesztinai arab ipar fejlődésének híreivel búcsúzik a lap Pa-
lesztinától. 
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KÖZÉPUTAS CIONISTA LAPOK 
 
 
HAMACHAR 
Kiadja: Hisztadrut Hanoar-Hacioni Machleket Hatarbut 

 
A sokszorosított lap a Hanoár Hacioni ifjúsági mozgalom szó-

csöve, ebben az időben a cionista ifjúság mintegy harmada tarto-
zott ide.  

 
1947. 1. szám 
Üdvözli az önállóság kikiáltását. Május 14-ét Magyarországon is 
lelkesen ünnepelték, még éjfélkor is felkeltek az ünnepi „mizdar” 
megrendelésére. A Hős zsidók című cikk a Rommel-féle német 
sivatagi hadsereg elleni észak-afrikai harcok zsidó katonáinak 
állít emléket. Röviden méltatja a megvalósult cionista mozgal-
mat, a sikereket (Eszme és valóság). Lag Baomerről írva kiemeli 
a szokás történetét, a zsidó szabadságküzdelmet. Az új bevándor-
lás nehézségeinek enyhítésére leírja egy régebben alapított kibuc 
történetét. 
 
1947. december 24. 
Vezércikke a palesztinai harcokkal foglalkozva üdvözli, hogy a 
Haganához csatlakozott a két másik fegyveres zsidó szervezet is. 
Nemcsak a világ zsidósága siet segítségére a fiatal Zsidó Állam 
védelmezőinek, de több ezer keresztény is jelentkezett a harcra, 
akik pl. Dániában önkéntes légiót is szerveztek. Amerikai fegyve-
rek is érkeznek, ezzel szemben angol tisztek „önként” jelentkez-
nek az arab hadseregbe. Mutatja a brit rosszindulatot az Exodus 
feltartóztatóinak kitüntetése is. Kevés a hazai vonatkozás, de cikk 
szól a debreceni Hanoar Hacioni életéről, szórakozásaikról. Or-
szágonként jellemzi az arab hadseregek felépítését, harcmodoru-
kat. Végkövetkeztetése: az egymás közötti érdekellentétek és 
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belső bajok csak komoly angol támogatással teszik az arabokat 
képessé az Izrael elleni támadásra.  

A lap hátralevő része irodalom. A fordítások a debreceni 
chavérok munkáját dicséri. Bevezetésében megindokolja az iro-
dalmi melléklet létrehozásának indokait. „Nagyobb teret kell en-
gednünk az irodalomnak, mint amennyit eddig foglalkoztunk 
vele. Nemcsak saját gyönyörűségünket jelentheti ez, és nemcsak 
a zsidó kultúra megismerését, művelését, hanem közel hozzuk 
ezzel magához a zsidósághoz, a cionizmushoz azokat, akik ma 
még távol állnak tőlünk. Szervezési és meggyőzési lehetőség ez, 
akik ma még idegenkednek a cionizmus politikai formájától, már 
érdeklődnek a héber irodalom iránt, de hogyha még nem, min-
denesetre fel lehet kelteni érdeklődésüket, hiszen az utóbbi évek-
ben már sikerült a héber költőket némileg közel hozni a magyar-
országi zsidósághoz. Ha pedig ezt elértük, már annyit jelent, hogy 
sikerül az irodalmon keresztül megnyerni őket a cionizmus szá-
mára.” Jákov Kohén két versével kezdi, amelyek a bevándorlókat 
üdvözlik. David Frischmann 37 harminc négysoros versszakban 
énekli meg a spanyol kiűzetést:  

 
Granada elesett. Csilingelő hárfák 
Zengnek ki Alhambra pompás szentélyéből. 
Fernand s Izabell az éjjel megfogadták 
Kiirtják a zsidókat a föld színéről. 
 
Nincs hang, nincs moccanás, áll az erdő csendben 
Csak messze távolból hallatszanak hangok,  
Ezernyi harang zúg túl a kapun, messze 
Hangjuk messze szárnyal, bolyongnak a zsidók. 

 

37 Lengyel zsidó író (Zgierz, 1859 – Berlin, 1922) 
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Megtérés a címe Szulamit Teichner versének, amely egy vegyes 
házasságot kötött, zsidóságától eltávolodott férfi kései magára 
találását mondja el. 

Emléket állít szenvedésének és az életben maradottak lelkifur-
dalásának. A költőnő ezt a versét még Dachauban írta! 

 
Szeretnék néha meghalni, 
Miért, hogy sírhassanak? 
Vagy talán úgy hiszem, 
Hogy végtelen nyugalom jut annak 
 
Osztályul és most erre vágyom?! 
De ez nem olyan egyszerű,  
Mert nincs visszatérés. 
És az egész túl nagyszerű 
… 
 
Mindent itt hagyni?!.... 
Nem, ennyit nem adok,  
Kissé nyugtalanul,  
De életben maradok. 

 
1948. február 24. 
Vezércikke Mose Szneh ismert cionista vezér lemondásának okait 
kutatja. Az egykori általános cionista, majd egyre inkább balolda-
li politikus a kelet-európai államokban tett utazása után a szovjet-
barát irányvonalat szerette volna kizárólagossá tenni.  

Sok a mozgalmi hír, készülnek az öt hét múlva sorra kerülő 
böchinákra.38 

38 Egyes munka vagy tanfolyam anyagának vizsgaszerű lezárása. Közli ezek 
vizsgaanyagát. 
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Az egyes alapszervezetek hírei töltik meg a lapot, a különböző 
kének39 ötletesen, fiatalosan csinálják a változatos programokat 

J. L. Perec novellája Salamon király híres bölcsességének, 
igazságos ítéletének állít emléket. 

Megjelenik a mindennapi élet is a Kumsic című elbeszélésben.40  
Családszeretet sugárzik Az elrabolt gyermek című elbeszélésből. 
Humoros költemények szólnak a debreceni alapszerv minden-

napos életéből. 
Szintén a vidámság nevében született egy tisztán e-betűs sza-

vakból álló krónika, amelyben egyetlen magánhangzó használa-
tával örökítik meg hétköznapjaikat. Úgy látszik, a héber nyelven 
kívül a Karinthy feltalálta eszperente is népszerű a zsidó ifjúság 
körében. Utolsó szemelvénye a Böszörményi úti új mozgalmi 
helyiségbe való költözés viszontagságairól szól. 

 
 

CHERUT 
 

1947. chanukai különszám 
Új őrködés éjszakáján… Vajhi baha halajla… 

 
1947 novemberében megszületett a Palesztina felosztását és ezál-
tal az önálló Zsidó Állam felállításának javaslatát elfogadó 
ENSZ-határozat, a vezércikk ezt ünnepli. Zsidó tömegek éjsza-
káznak a rádió mellett, alig hisznek a fülüknek, hogy valóban 
véget ért a majd két évezredes diaszpóra, megszületett a Zsidó 
Állam. Nem lehet eléggé hangsúlyozni ennek történelmi jelentő-
ségét, megfogalmazódik a remény: „Úgy látszik, a népek mégis-
csak megelégelték a zsidóság vesszőfutását, és a rómaiak által 

39 Kén: fészek. A cionista ifjúsági mozgalom legkisebb egysége, klubhelyiség.  
40 A kum (jöjj!) és a zic (ülj le!) szavakat összevonó jiddis felszólítás. 
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meggyújtott, és azóta is szüntelenül lobogó máglyákat megpró-
bálhatjuk eloltani… De aztán hirtelen magunkhoz tértünk, és bol-
dog, viharzó lelkesedéssel adtuk át magunkat a beteljesült vágy 
örömének.” Nagyon kevés zsidó aludt ezen az éjszakán!  

Következő írása céloz az új állam nehézségeire, amelyeket le 
fog győzni (A nagy kísérlet).  

Ünnepek című írása a Nemzeti Színház igazgatójának segítsé-
gével végrehajtott lapindítást eleveníti fel. Címének megfelelően 
ünnepeket méltányol. Ha az ünnepnapok jellemzője a lélek kicse-
rélődése, akkor az együtt töltött napok, esték ünnepnek minősül-
nek. Visszaemlékezik néhány alkalomra, például a nem is olyan 
régen pincében töltött háborús ünnepekre. Részletesebben ír a 
péntek este családias megünnepléséről. Két éve szerepelnek Deb-
recenben egyre nagyobb sikerrel. Tábortüzek mellett éneklik az új 
dalt: „Lesz még vidám ünnep, ha lobognak a gyertyák, és orszá-
gunkban, szép Cionban ünnepeljük a chanukát.” 

Terjedelmes a Problémáink rovat. Első írása a Makhéla ifjúsá-
gi kórus második születésnapját köszönti. Két éve még a rende-
zetlenség jellemezte az alapszervet. Először a hitközség díszter-
mében egy Oneg Sabbaton 41 szerepeltek, de sikerük biztosítja 
számukra az elismertséget. Most már rendszeresen a Hollán utcai 
kultúrterem a rendezvényeik színtere, elnyerték a Joint támogatá-
sát. Utána Cipruson hangversenyeznek hatezer főnyi közönség 
előtt. Azóta egymást érik a meghívások. Vannak vidéki tagok is, 
de szívesen vesznek részt a pesti együttes munkájában. Statiszti-
kát is olvashatunk, amelyben a szereplések, oktatási órák és mun-
kaórák száma mellett megtaláljuk a művek olyan tagolását, amely 
feltünteti, hogy hány mű származott nem zsidó szerzőtől, mennyi 
volt a jiddis és az újhéber dal. (Ez utóbbiak lényegesen többen 

41 Héberül: ’szombati öröm’. Sabbat ünneplése, modern kulturális formában. 
Bialik héber költő vezette be Tel-Avivban. A cionista mozgalom világszerte 
elterjesztette. 
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vannak, bár az idősebb korosztály az előbbieket kedveli.) Az ész-
revételek alapján változtattak a próbák rendjén. A statisztika tük-
rözi a kulturális fejlődést, de vannak bizonyos hibák is, kevesebb 
segítséget kapnak zsidó közületektől, mint amennyit az ország 
egyetlen működő zsidó ifjúsági kórusa megérdemelne, továbbá a 
Magyar Cionista Szövetség nem használja ki eléggé a Makhéla 
által nyújtott propagandalehetőséget. Örömmel látja viszont, hogy 
a nem cionista zsidó körök is felfigyeltek a Makhélára, szívesen 
hívják rendezvényekre. Az Oszi aláírású cikkíró a Makhéla irá-
nyítóinak köszönetképpen két Goethe-sort küld:  

 
Das Lied, das aus der Kehle dringt 
Ist Lohn der reichlich lohnt.42 

 
Bőségesen kommentál egy, az angolok ciprusi internálótáborából 
érkezett levelet, ahol a fogva tartott zsidók tízezrei Palesztinába 
készülnek, és kényszerlakhelyükön megpróbálják az ottani életet 
utánozni. Különösen látszik ez az ereci nevelők által létesített 
iskolákon.  

Jeruzsálem történetét dolgozzák fel A példátlan város és az 
Égi Jerusalajim cikkek. 

Egybeveti a kor legdivatosabb filozófiai irányzatát, az egzisz-
tencializmust az antiszemitizmussal. Jean Paul Sartre a zsidókér-
désről írott könyvével kezdi, amelyben a szerző „irgalmatlanul jól 
elbánt a gyűlölködőkkel, de filozófiailag jellemezve az egziszten-
ciája a tagadásból indul ki, megtagadva egy joggal és értékekkel 
teli idealista világ létezését”. A cikkíró megpróbálja tisztázni ki-
választás és sejtelem fogalmát. Átveszi Sartre álláspontját, misze-
rint szűnjön meg az antiszemitizmus, és eltűnnek a zsidók a vi-
lágból. 

42 Ez Goethétől A dalnok c. ballada két sora. Magyarul Dóczi Lajos műfordítá-
sában: A dal a költő ajakán / Bő jutalom magában. 
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Gyermekmesékkel zárul a lap, amelyekbe beleszövik az ereci 
függetlenségi harc egyes motívumait is.  

 
 

JOM HAMNAHALIM 
 

1947 
A XVI. Jom Hamnahalim (Telepítések Napja) a számadás és az 
erőgyűjtés szemléje lesz. Nagy erőpróbára készül az ifjúsági 
mozgalom, új utakat keresnek új célhoz. Tagjaik nagy része már 
alijázott, mások arra készülnek. A következő cikk a zsidó nevelés 
új útjaira kalauzol. Nagy feladatok hárulnak a zsidó ifjúságra, de 
úgy tűnik, megbirkóznak velük. Nagyon kiélesedett a generációs 
ellentét. Nem életcél már a kereskedelem, és a deportáláson ke-
resztülment zsidó gyerekek kelletlenül tanulják az iskolában a 
magyar történelmet és irodalmat, pedig ez helytelen. „Nem veszik 
észre, hogy Petőfi azokért az eszmékért küzdött, melynek meg-
csúfolása jelentette a mi katasztrófánkat, és hogy az ő magyarsá-
ga nem azonos Szálasiéval. Egy biztos, a zsidó nevelés célja le-
gyen: a kiegyensúlyozott, ügyes, becsületes, józan ember.” Ennek 
érdekében meg kell találni az individualizmus uralta és a tömeg-
ember között a helyes utat,. ha megvalósítják a tanulás és a fizikai 
munka egységét, akkor tökéletes chalucokat, úttörő telepeseket 
fognak nevelni. Már Mózes is panaszkodott, hogy makacs nép 

Izrael, tehát ez a cél meg is fog valósulni.  
A másik elméleti cikk kételyek és előítéle-
tek legyőzését szolgálja, ami nagyon ne-
héz, mivel a korszellem a szavak és esz-
mék temetőjévé vált. Új föld, új élet, a 
munka és a kollektivitás ötvözete hozza el 
a szebb jövőt a zsidóság számára (Öröksé-
günk).  
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Bizonyos problémákat jelez a Hanoar Hacioni  irányzatán be-
lül az a cikk, amely a stagnálás veszélyeire hívja fel a figyelmet. 
A régebbi tagok lendülete kifulladt, és ami a döntő: nem alijáztak. 
Megoldás az lenne, hogy az idősebbeket mozgalmi munkára kel-
lene beállítani. A fiataloknál is akad probléma, sok zsidó fiatal 
nem ismeri a cionizmust, számukra a régi érvek is meglepően 
újak. El kell menni hozzájuk, beszélgetni, esetleg vitatkozni ve-
lük. Érdemes, nem kár a fáradságért! 

Aránylag hosszú zárócikk a hitközségi választások előkészüle-
teiről: A demokratikus hitközségért. Egy cionista fiatalhoz írt 
levél formájában világítja meg a helyzetet. A címzett Móse és sok 
társa elidegenedett a hitközségtől, nem érdekli a választás, de 
nincs igazuk. Az úgynevezett Zsidó Egység Párt „egyenes le-
származottja az asszimilációs mozgalmaknak, amely mindenkor 
késznek mutatkoztak, hogy földi hatalmasságok, császárok ked-
véért felszámolják a zsidóságot”. Ez után részletesen ismerteti az 
emancipáció történetét, a hamis egyenjogúság fogalmát, konkrét 
adatokat közölve, milyen összegekbe került az eges országok 
zsidóságának ez a törvényi aktus. Idézi Max Nordaut, aki szerint 
a zsidó egyenjogúság „zongora, amelyen senki sem játszik, de 
szükséges tartozéka minden jobb polgári háznak”. Ezzel a hamis 
egyenjogúsággal szemben a zsidóság kollektív, népi emancipáci-
ójára van szükség, mert az egyéni csődöt mondott. Ezért fontos a 
zsidó ifjúság különös gonddal való nevelése. Herzl mondta: 
„Foglaljátok el a hitközséget!” – ez most a feladat! 

A héber dal megértése, hatásának megismerése nagy élményt 
ad. Pinchasz Arci cikke a hőskorra emlékezik vissza, az első tele-
pülésekre, ahol a munka után munkásdalokat énekeltek. Utolsó 
sora megszívlelésre ajánlja a dal mondanivalóját: „Mert csak a 
munka, a munka menthet meg minket (A héber dal lelke). 

Thomas Mann bibliai regényei a zsidó monoteizmus kialaku-
lásához visznek el bennünket, Mózes alakja a Nagy Embert állítja 
elénk példaképül. Nagyon jó véleménye van a német szerző 
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könyvéről: „Ennél elevenebben és emberibben még nem dramati-
zálta művész a zsidó történelemnek és az emberi kultúrának ezt a 
korszakát.” 

Avraham Slonsky43 Indulás című verse mintha az alijára ké-
szülőkhöz szólna (Kardos László mesteri fordításában): 

 
Bárhonnan száll a gálya 
s bármerre tart,  
nagy útunkon csak pihenő e part.  
Minek is tűznénk jelt a hegy fokára?!  
A mi hegyünk? 
Meghálunk és megyünk. 
 
A vasmacskát a habba!  
Az árbocról a vásznat!  
Jó lesz e táj múló kis állomásnak!  
No, most hány őslakó van  
Köztünk s hány idegen?  
Ki mondja meg nekem?  
Hajósok vagyunk mind-mind egy hajóban." 
 
Útmenti fogadó ez. Odafent  
a hold ezüst ladikja leng. 
kék homokzátonyán. 
Vendégek vagyunk új tanyán! 
Javában áll valami bál itt, 
de mi nem értjük a zenét, 
se táncuk ütemét… 
 
Az úton ne pöröljön 
se szívetek, se szátok! 

43 Avraham Slonszky: palesztinai héber költő, Sakespeare és Puskin fordítója.  
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A kormányt meg ne fordítsuk soha! 
Testvéreimnek mindent megbocsátok! 
S már kondul is a kormányos szava: 
–Tovább! 
 

Utolsó oldalán izraeli útirajz: Mivtachim, egy új mosavba44 láto-
gat, ahol csupa bevándorló van, nincs egyetlen szabre45 sem. 
Mindegyik faházon külön jelszó van kiírva, például az egyik: 
„Chof Mivtachim Lamoledet”, azaz a haza biztonságos partja.  
A szerzőt megérinti a hely szelleme: „Mintha a zsidó történelem 
kerekének gördülését hallottuk volna a szegényes faépületben, 
azoknak a kerekeknek a zaját, amelyek tovahaladnak, de tenge-
lyük mindig egy marad, Erec Jiszraél.” 

 
1946. chanuka 
Első oldalán a XXII. Cionista Kongresszust köszönti. A most 
összeülő kongresszust determinálja a megmaradt európai zsidó-
ság „nyugtalanító és gyors megoldást kívánó helyzete. Otthonta-
lan, családjuk vesztett, vagyonukból kiforgatott tömegek egyetlen 
lehetséges útja Erec Jiszraél felé vezet.” Sajnos ezt az angol poli-
tika akadályozza, ezért a kongresszusnak dönteni kell a Zsidó 
Állam kérdésében. Nagy feladatok hárulnak az ifjúsági mozga-
lomra a jövendő kongresszusi határozatok végrehajtása terén. „És 
ők vállalni fogják a feladatot, mint eddig mindent, és hitük dia-
dalra fogja vinni a cionizmus igazságait.” 

Pinchasz Lubjaniker a Hisztadrut46 vezetőségi tagja európai 
utazásának magyarországi részéből közöl szemelvényt a lap. El-
borzasztja a miskolci pogrom, de vigasztalja, hogy Magyarorszá-
gon erős a chaluci mozgalom. „A legjobb embertípusok egész 

44 Mosav: települési forma. Magángazdaság, de bérmunkást nem alkalmaznak. 
45 Palesztinában született zsidó telepes. 
46 Palesztinai zsidó szakszervezeti szövetség. 
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Európában.” (?!) Különösen értékeli a mezőgazdasági hachsarák 
kemény munkáját, de a gyermekotthonok is nagyszerűek. A cikk 
záró része összeveti a mai galuti utazókat a középkor zsidó ván-
doraival, például Tudelai Benjaminnal. Az utolsó ilyen utazási 
könyvnek Herzl Tivadar munkáját tartja, ma már (1948-ban!) 
viszont más a helyzet: „Az élő Erec küldi el aggódó követét a 
galut romjai közé, aki hazatérve megírja a maga utazási beszámo-
lóját reálisan és tisztán látóan, siettetve a megszabadulás művét a 
romok közül a megvalósult mese hazájába.” 

Problémáink rovatban az első cikk Berl Katznelson: Szabad-e 
követelnünk a Zsidó Államot? Az 1944-ben született írásában 
hangsúlyozza a zsidók jogát Erec Izraelre, annak ellenére, hogy 
még kisebbségben vannak ott. Leendő országukat szocialistának 
képzeli el. Veszélyesnek tartja a binacionális állam47 tervét, csak-
is nemzetállamról lehet szó.  

Egy másik írás a klálcionista 48 párt irányelveit vázolja, hang-
súlyozva szövetségét a Hanoar Hacionival. Viszont a következő 
oldalon a palesztinai zsidó aktivizmus és terrorizmus elhatárolá-
sára helyezi a hangsúlyt, mert az utóbbi szerinte káros a cioniz-
mus szempontjából. 

Egy terjedelmesebb cikk a Hisztadrut Haovdim, a zsidó szak-
szervezeti mozgalom történetét vázolja 1920-tól. Kiemeli érdemeit 
az országépítésben, még kulturális neveléssel is foglalkoznak.  

Történelmi tárgyú cikkei időszerűen a chanukát méltatják, tisz-
telegve az ókor zsidó harcosai bátorságának.  

Záró cikke a 11 új negevi település nevét sorolja fel, amelyek a 
déli zsidó terjeszkedéssel a Negev sivatag meghódításának remé-
nyét nyújtják.  

47 Közös arab–zsidó állam, a baloldali cionisták elképzelése. 
48 Klál: Általános cionisták. Középutas irányzat, Magyarországon a háború 
előtt többségben voltak. 
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VALLÁSOS CIONISTA LAPOK 
 
 

DARKÉNU 
Kiadja az Agudat Jiszraél budapesti központja 

 
Előző kötetünkben már foglalkoztunk a Király utca 26-ban 

megjelenő újsággal, amely a cionizmussal ekkor már rokonszen-
vező vallásos zsidó csoport szócsöveként Palesztinát is érintő 
anyagokat is közölt. Utolsó számai a megvalósuló állam feletti 
örömöt tükrözik, de hangsúlyozzák annak általuk remélt Tórahű 
jellegét.  
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Egy ránk maradt töredékben közöl egy ereci levelet. Foglalkozik ben-
ne a gazdasági viszonyokkal is, amelyeket nagyon jónak talál, a magas 
bérek arabokat vonzanak a szomszédos országokból, a biztonsági helyzet 
sem veszélyes. „A zsidók és arabok jóban vannak.” (?) De ha mégse így 
lenne, a három zsidó katonai szervezet majd megvédi az országot.  

Sz. B. Stern cikke vázolja a Poalé Agudat Jiszraél (a vallásos szerve-
zet munkástagozata) feladatait a gólában és magában Erec Jiszraélben. A 
mozgalom munkásszervezete nem áll osztályharcos alapon. Reméli, 
hogy „nem fogják a dolgozók jogait csorbítani, és vallásos zsidó munka-
adók nem fogják munkásaikat jobban kihasználni, mint amennyire a mai 
termelési rendszer arra kényszeríti őket… Ezért nem hirdetünk harcot a 
vallásos zsidó polgári társadalom ellen – nevelni akarjuk őket!” Nagyon 
fontosnak tartja az ifjúság felkészítését az ereci életre. Egyetért a kibuc-
mozgalommal, amelyet a jesivával rokonít.  
 
1947. augusztus  
Vezércikke Link Gyula, a magyarországi Agudat Jiszraél elnöke szavai-
val emlékeztet a tanulság levonására, Kneset Jiszraél helyreállítására.  

Hirtenfeld Mihály a zsidóságon belüli vallásos csoportok és a cioniz-
mus kapcsolatát firtatja. Álláspontja: „Az Agudat Jiszraél a zsidóság 
ügyét a történelem és a hit magaslatairól szemlélve, soha a Cionista 
Szövetségbe be nem léphet, amíg ott a Tóra feltétel nélkül minden 
tanítás és cselekedet vezérfonalául el nem fogadtatik.” (A hithű zsidók 
egysége, a Mizrachi és a „semlegesek”.) 

 
 

KOLÉNU  
Kiadja a Poale Agudat Jiszraél 

 
1947. október 31.  
Nagyalakú, szokott újságformátumban jelenik meg, bár alcíme 
szerint: „Tagjainknak kézirat gyanánt.” Első oldalán udvariasan 
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elnézést kér, mivel áramzavar miatt e szám elkésve került ki a 
nyomdából. 

Vezércikke már a születő Izraellel foglalkozik, bár határozatot 
erről nem hoztak (Aguda Jiszraél és a M’diná Jehudit). A ma-
rienbadi Aguda-konferencia is erről tárgyalt, olyannyira, hogy a 
Kimun Hagolah, a diaszpóra újjáépítése és az európai zsidóság 
sok delegátus által tervezett programja szóba sem került. Alátá-
masztják ezt az olyan hírek, mint a Ponyovecsi Ráv, a tekintélyes 
rabbi Petah Tikva-i beszéde, amely szerint: „Azon a napon, mikor 
az angolszászok elhagyják országunkat, életre kell hívni a zsidó 
államot.”  

Szinte minden cikk Erec Jiszraéllal foglalkozik, ez a címekben 
is megjelenik. Az ifjúság nevelését is ennek a célnak szolgálatába 
akarja állítani. Próbálja tisztázni az elméleti alapokat, az Aguda 
és a „nemzeti cionista intézmények” viszonyát. Továbbra sem 
akarnak részt venni a Szochnut, a Keren Hajeszod és a Keren 
Kajemet tevékenységében. Nem akarnak egyesülni a Mizrachival 
49 sem, de fontosnak tartják az együttműködést. Még az olvasói 
levelek is hangsúlyozzák, milyen fontos a vallásos ifjúság bekap-
csolása a Hagana akcióiba. Héber nyelvtanfolyamokat hirdet. 

 
1947. december 12.  
Vezércikke: A Zsidó Állam. Üdvözli az ENSZ határozatát, és a 
vallásos zsidóság feladatának tartja bebizonyítani, hogy a Tóra 
nem csupán a galuti életformákat tudja szabályozni, hanem az 
életnek mindenhol, elsősorban Erecben képes reális alapjait adni. 

Ünnepi nagygyűlésen lelkes hangulatban ünnepelték a hatá-
rozatot.  

Féloldalas cikk von történelmi párhuzamot az ókorral (Hogyan 
jött létre a második zsidó Állam).  

49 Mizrachi: Merkaz ruchani (Szellemi központ) Vallásos párt a cionista moz-
galmon belül. 
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Minden cikk erőteljesen hangsúlyozza a Tóra megtartásának 
fontosságát a Szentföldön.  

Ereci tárgyú írásokon kívül csak közlemények és az iskolázta-
tással foglalkozó tanulmány található a lapban. 

 
 

SABBATON  
Kiadja a Poale Agudat Jiszraél 

 
1948. május 29.  
Első oldalán imarendet ad, de azt is közli, hogy sabbat délután a 
Merkazutban Erec Jiszraélről lesz droso. 50  

Utána olvashatjuk a zsidó állam megalakulását bejelentő tel-
avivi deklaráció szövegét. A Mozgalmi hírekben örömmel tudat-
ja, hogy mind az ideiglenes ereci kormánynak, mind a Nemzeti 
Tanácsnak vannak tagjai az Aguda részéről, akik a többi vallásos 
csoporttal egyetértésben követelték, hogy a szombatra való tekin-
tettel péntek délután történjék az államalapítás bejelentése. Kifo-
gásolja a fentebb közölt proklamáció bevezetésében azt a monda-
tot, hogy „A Biblia Erec Jiszraélban íródott”, mert ez csak a pró-
féták könyveire vonatkozhat. A tel-avivi jelentés még hozzáfűzi: 
„Az Aguda a kormányba való belépésével ifjúságának a Haganá-
ba való részvételével magáévá teszi a Zsidó állam gondolatát.” 
Nagy előrelépés ez korábbi évtizedek anticionizmusához képest!  

Az apró hírek is a megszülető Izraelt köszöntik, pl. a németor-
szági amerikai katonai parancsnok szerint a katonai kormányzat 
érvényesnek fogja elismerni Izrael vízumait. Mozgósítják a né-
metországi táborokban lévő agudista ifjúságot a Haganában való 
részvételre. Előrevetíti a későbbi helyzetet a hivatkozás arra a 
megegyezésre, hogy a jesiva-bachurok kivételt képeznek. Töre-

50 Vallási foglalkozás. 
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kedni kell lehetőleg, hogy a vallásos ifjúság önálló plugot-
mejuchodotba (csoport) legyen szervezve. 

Üdvözli testvérlapját, a bonyhádi Aguda szervezet hasonló cí-
mű értesítőjét. „Egy életképes, élénk szellemi és kulturális életet 
élő vidéki centrum ez a Sabbaton, amelyet örömmel köszöntünk.”  

A Közlemények, meghívók élénk mozgalmi-kulturális életről 
adnak hírt.  

 
 

JEDIOT BACHAD 
A vallásos chaluc mozgalom értesítője 
 
A gépelt, sokszorosított lapocska mozgalmi hírlevél funkcióját 
töltötte be. Kitekintése erősen Palesztina felé irányul. 

 
1945. július 3. 
Első oldalán a vezércikk helyén: Izrael a fegyverszünet idején. 
Bernadotte gróf51 próbál közvetíteni a harcoló felek között, kérni 
fogja a fegyverszünet meghosszabbítását, ami a lap szerint az 
araboknak kedvezne. Bevin angol miniszterelnök úgy látszik, 
belátja már, hogy nem tudja megakadályozni Izrael megalakulá-
sát, ezért arra törekszik, hogy legalább határait minél szűkebbre 
vonja. Külön független palesztin arab államról már szó sem esik, 
az egyes arab szomszéd államok minél nagyobb területet szeret-
nének elfoglalni.  

Ben Gurion ragaszkodik a bevándorlás szabadságához, az alija 
tekintetében semmiféle engedményre nem hajlandó. A Hagana 
parancsnoka sajtóértekezletet tartott, ahol kijelentette, hogy a 
katonai helyzet teljesen javunkra alakult, Anglia részrehajlását 

51 Alex Bernadotte svéd diplomata 1944-ben Wallenberg segítőtársa volt. Az 
arab szimpátiával gyanúsított ENSZ-megbízottat később zsidó szélsőségesek 
agyonlőtték. 
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jelzi, hogy a kivonuló angol csapatok sok lőszert ott hagynak az 
araboknak, zsidó tiltakozásra ENSZ-kezelésbe veszik a kiürített 
brit táborokat és kaszárnyákat.  

Erecből jó híreket közöl, kezd helyreállni a béke, javul a la-
kosság élelmezése. Részletesen ír a jeruzsálemi harcokról, ahol 
sok zsinagóga elpusztult. Egy ifjút akkor ért arab golyó, amikor 
az égő zsinagógából a tóratekercseket próbálta kimenteni. A zsidó 
főhadiszállás figyelmeztette az arabokat, hogy egyetlen arab fő-
város sem fekszik a zsidó légierők hatókörén kívül. Kicsit béké-
sebb hír: Dzsenin környékén az arabok és a zsidók megegyeztek a 
fegyverszünetben az aratás és betakarítás idejére.  

Világhíradójában az arab országok zsidóságát sújtó pogromok-
ról olvashatunk. Örömmel lát cionista elnököt a prágai hitközség 
élén.  

Mozgalmi élet cím alatt beszámol ereci küldöttek nagy öröm-
mel fogadott magyarországi látogatásairól, akik beszéltek a har-
cokról és a fegyverszüneti tárgyalásokról. Jó eredményei vannak 
a sekel-kampánynak. 52 

Vallásos laphoz illően legterjedelmesebb rész a hetiszakasz 
magyarázat. Kiválaszt részleteket a szent iratokból, és megma-
gyarázza őket. Záró mondata viszont cionista: „Természetesen 
éreznünk kell, hogy a galutban minden törekvésünk tökéletlen 
zsidó vonatkozásban, mert az igazi zsidó nevelés csak Erec Izra-
elben lehetséges.” 

 
1949. február 12. 
Tu Bi-svát és Sabat Sira ünnepe teljesen vallási jellegűvé teszi ezt 
a lapszámot. A vándorlás eseményei és az ókori zsidó történelem 
bizonyos aktualitást kap, például így fogalmaz: „A rosszul fel-
fegyverzett izraeli gyalogságnak fel kellett vennie a harcot egy 

52 Sékel: eredetileg pénznem, de ekkor Cionista Világszervezet tagsági jegye, 
megváltása évente kötelező. 
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tankokkal ellátott hatalmas ellenséggel.” (Sziszera hadainak visz-
szaverése) Az ellenség harci szekerei voltak a kor tankjai. Debóra 
harcainak leírása a honvédelem nevet viseli. Aktualizál és re-
ményt kelt: „Évszázadokon keresztül a szomszéd népek megro-
hanták Izraelt, és akkor mindig támadt egy hős, aki az ellenség 
leverésével békét teremtett egy időre.”  

Eléggé erőszakolt párhuzam, hogy a korabeli történetben emlí-
tett Ehud halála kapcsán megjegyzi, hogy ezt a klasszikus ősi 
bibliai nevet viseli Izrael követe Magyarországon.  

A következő fejezet viszont bemutatja Debóra harcainak mai 
színhelyét, az Émek Jezreélt, ahol a zsidó kolonizáció a beduinok 
nyomorúságos kunyhói helyén virágzó telepeket teremtett.  

Idéz dalokat és verseket, amelyek a táj szépségét és termé-
kenységét éneklik meg, de sajnos ezt nem adták ingyen!  

Olvashatunk egy balladát, amely az ott 1936-ban elesett két 
zsidó ifjúról szól. Indoka: „Így vezet egyenes vonal Debóra dia-
dalénekétől az Émek jelen költészetéig, amelyről időszerű meg-
emlékezni az ének szombatján…”  

Külön fejezetben agadikus szemüvegen, szentírási alapon át 
nézi ezeket a szép hősi énekeket, elemezve az egyes szavakat. 

Záró fejezete „egy jogos kifakadás” – így minősíti Rabbi Si-
mon ben Jochaj elkeseredését, aki elszenvedte a római üldözést, 
és 13 évig tanyázott egy gödörben. Itt a szerző nem tudja megáll-
ni, és utal a bujkáló zsidók bunkerben töltött éveire. Nem csoda, 
hogy ezek után Jochaj szerint „a legjobb pogányt vágd le!”. Ezért 
a nyilatkozatáért később sokszor támadták a zsidóságot, igazság-
talanul, mert azért ez nem jellemző egész népünk erkölcsi felfo-
gására. „A bűnösök pusztulásánál fontosabb az, hogy bűn pusz-
tuljon.” Aktualizáló hozzáfűzés: „És van-e olyan elkeseredett 
kifakadás, amely például nem volna helyén a hitlerista hóhérok-
kal szemben?” 
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Utolsó oldalán egy prózai bejelentés: Jövőben kiadványainkat 
csak azoknak a chavéroknak áll módunkban elküldeni, akik hoz-
zájárulnak kultúralapunkhoz. Közli a csekkszámot.  

Két adakozásra felszólító szlogen zárja a lapot:  
„Adakozz a KKL. „B. A: Machleket Chárédim”53 javára! A 

vallásos országépítőket segíted ezzel munkájukban! 
A Keren Hajeszod neked épít. Támogasd munkáját adomá-

nyoddal!” 
 
 

DOAR MIZRACHI 
Fordítása a fejlécen: Mizrachi Posta 

 
A VI. Laudon u. 3. szám alatt szerkesztik. Annak ellenére, 

hogy a fejlécén ez olvasható: „Kézirat gyanánt – csak tagoknak”, 
mégis nagyalakú, nyomtatott, igazi újság. Van héber betűs mel-
léklete is. A vallásos cionizmus álláspontját képviseli. Cikkei 
bizonyítják, hogy az eljövendő zsidó államban fontos szerepe lesz 
a Tórának. Terjedelmes cikkek tisztázzák a Mizrachi viszonyát az 
ortodox hitközséggel, részt kér ezek irányításában. A lap szelle-
misége vallási alapon állva a zsidóság, köztük a cionista mozga-
lom különböző irányzatai együttműködését tartja helyesnek, erő-

53 Vallásosok bevándorlását elősegítő alap. 
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sen ideológiai jellegű, de hírt ad kulturális eseményekről, műso-
ros délutánokról is.  

 
1947. július  

Vezércikke A Mizrachi és a Hitközség címmel elvi, szervezeti 
vonásokat hangsúlyoz. Áttekinti a Mizrachi ideológiáját, öröm-
mel veszi tudomásul a mozgalom növekvő népszerűségét. Erec 
központú, de nem közömbös számára a Pesti Izraelita Hitközség 
közelgő választásának eredménye. Szomorúan állapítja meg a 
Soá borzalmas vérveszteségét, és ezért a gyermekáldás fontossá-
gát hangsúlyozza. 

Az egyház és a zsidókérdés című cikk vitatkozik a Magyar 
Nemzet beszámolójával, amelyben lelkesen üdvözölték a katoli-
kus hitre tértek találkozóját. Elismeri azt az amerikai állítást, 
hogy „a hercegprímás úr” (Mindszenty) 250 ezer zsidó életét 
mentette meg, de megjegyzi, hogy emögött a térítés szándéka állt. 
Jegyzőkönyvszerűen számol be a Bachad54 és a Bné Akiba55 Ze-
neakadémián tartott V. Országos Kongresszusáról. Egész oldalas 
beszámolót ír a magyarországi Nösé Hámizrachi56 első országos 
kongresszusáról. 

Meg van elégedve a vallásos chaluc ifjúság kétéves munkájá-
val. Herzl Tivadarról és Bialikról méltató írást olvashatunk.  

A Tóra és munka kapcsolata, valamint sok apró hír után átve-
szi a lap a Palestine Post cikkét Lutz svájci konzul budapesti zsi-
dómentéséről.  

Örömmel tudatja, hogy Észak-Afrikából is megindult az alija. 
Felhívja a figyelmet az arab országokban élő több mint félmillió 
zsidóra. (Később nagy számban választották Izraelt!) 

54 Brit Cahalucim Datiim rövidítése. Vallásos chaluci csoportok 1938-ban 
Németországban alakult szervezete. 
55 Akiba fiai: mizrachista ifjúsági mozgalom. 
56 Mizrachista nőszervezet. 
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1947. szeptember 
Az újév köszöntése után folytatja a Mizrachi és a hitközség viszonyá-
nak taglalását. 

Sporthírt is találunk: a Kinizsi utcában röplabdapályát létesít a Bné 
Akiba, amelynek nyári mosavájáról fényképes cikket olvashatunk.  

Elsőnek értesülünk – térképpel – Palesztina új felosztási tervéről.  
A lapot az ereci helyzetről szóló beszámolók töltik meg.  
Az alija iránti érdeklődésre mutat a vallásos munkáspárt ereci 

mosaváinak részletes bemutatása.  
A feladatok felvázolása után hosszú cikkben méltatja rabbi Jehuda 

Alkalainak, a magyarországi cionizmus úttörőjének tevékenységét.  
A héber nyelvű melléklet vallási tárgyú. 

 
1947. december 
Első oldalán Herzl Tivadar és Ráv I. Kuck fotója alatt nagybetűkkel 
büszkén hirdeti, hogy megvalósult az évezredes zsidó álom: „Ha akar-
játok, nem mese…”, hát akartuk! És a vezércikk alján: „Megvalósult az 
évezredes zsidó álom!”  

Köszönti az ENSZ határozatát Palesztina felosztásáról.  
Olvashatjuk Salamon Mihálynak, a Magyar Cionista Szövetség el-

nökének a rádióban elmondott beszédét a zsidó állam megalakulása 
alkalmából, amelyben kifejezi köszönetét a támogató hatalmaknak, 
különös a Szovjetuniónak.  

Már az új állam és a messiási hit kapcsolatát feszegeti az újság. Sze-
rinte ez még nem „a mi vágyunk beteljesülése, csak annak kiinduló 
pontja”. Megújítja a reményt a Messiás eljövetelében.  

Örömmel közli, hogy a jubileumi sékel-akcióba, úgy Budapesten, 
mint vidéken, a Mizrachi vezet.  

A következő oldalakon is az új zsidó állammal foglalkozik, 
megnyugtatva az érdeklődőket, hogy az köztársaság lesz. 
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REVIZIONISTA LAPOK 
 
 

A TETT  
 
A vékony, mindössze négyoldalas, impresszum nélküli periodika 
a cionista mozgalom revizionista67 szárnyát képviseli, ahogy fej-
lécén büszkén hirdeti is: „Kiadják: »Izráel szabadságharcosai« 
(Stern Csoport).”68 A fegyveres csoport szócsöve, nevezték 
LEHI-nek is.69  

 
1948. augusztus  
Vezércikkének címe indulatos kinyilat-
koztatás: „A LECHI folytatja a harcot!” 
Cáfolja a hivatalos cionista mozgalom 
álláspontját a LECHI megszűnéséről. 
Maga az, hogy a mozgalom magyaror-
szági szervezete kiadja ezt a lapot, jelzi, 
ennek valótlanságát. A harcnak még 
nincs vége. „Hazánk fővárosa, Jeruzsá-
lem még idegen uralom alatt áll. Orszá-
gunk nagy részét még megszálló hatalom 
tartja kezében. Népünk milliói még szét-
szórtságban élnek, idegeneknek kiszol-
gáltatva, és nem térhetnek szabadon haza 
őseik földjére. Hazánk szomszédságában még imperialista hatal-
mak garázdálkodnak, és az egész Közel-Keletet még az imperia-

67 Zsabotinszkij által alapított cionista irányzat, amely nem lassú telepítéssel, 
hanem katonai úton akarta létrehozni a zsidó államot. 
68 Ez a palesztinai földalatti szervezet nevét az angol rendőrség által lelőtt 
Stern egyetemi hallgatóról nyerte, aki elsőnek szervezett fegyveres akciókat. 
69 Lochmé Chérut Jiszraél azaz Izrael szabadságharcosai. 
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lizmus tartja birtokában. Harcunkat egy 
igazságos rendszerért a mi szabad ha-
zánkban még nem fejeztük be.” Ezzel 
indokolja, hogy ők nem tehették le a 
fegyvert, nem szűnhettek meg. Minden-
esetre ígéretet tesznek, hogy nem hasz-
nálják fegyvereiket zsidók ellen, de fenn-
tartják önálló katonai és politikai szerve-
zetüket.  

Álláspontjuk természetesen nem ta-
lál tetszésre izraeli kormánykörökben, 
és ezt az ellentétet magyarázza saját 
szája íze szerint az első oldalon kezdő-
dő másik cikk: Hadjárat Izráel Sza-

badságharcosai ellen. Sérelmezi, hogy: „Ebben a hadjáratban az 
ellenfél minden eszközt megengedhetőnek tart a maga számára. 
Indítóoka a félelem: módszere: valótlanságok, elferdített tények 
és hazug rágalmak terjesztése.” Megnevezi fő ellenfeleit: „Hosz-
szú éveken keresztül folytatja ezt a harcot a domináns, Izráel mai 
miniszterelnökének vezetése alatt álló jobboldali szociáldemokra-
ta párt, a MÁPÁJ, és ebben a harcában melléje szegődött 
Hasomer Hacair.” Visszautasítja, hogy ők fasiszták lennének, sőt 
szerinte a Közel-Kelet egyetlen valóban progresszív mozgalmát 
jelentik. Úgy látszik, tisztában vannak a kelet-európai realitások-
kal, mert hangsúlyozzák: „A LECHI elsőnek ismerte fel, hogy 
imperializmus elleni harcában a Szovjetunió objektív szövetsé-
gest jelent számára.” Ezt az állítását azzal is bizonyítja, hogy 
Amerikában és a nyugati államokban a Szovjetunió ügynökeinek 
titulálják őket.” Ennek kapcsán támadja a Hasomer Hacairt, mert 
főtitkáruk kijelentette: „A párt egyenlő mértékben orientálódik a 
Szovjetunió és Amerika felé.” (New York Herald Tribun, január 
24-i szám) Egyébként is, a MÁPÁJ-jal együtt angol kollaborán-
soknak tartja őket. „Progresszív jelszavaik nem tudják elfelejtet-
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ni, hogy az imperializmus kiszolgálói voltak, hogy még ma is az 
angol zsoldban álló Weizmannt éltetik…”70  

Összegezi céljaikat: Miért harcolunk? Több kérdést tesz fel: 
Miért kezdték és miért folytatják a harcot? Nem fogja tűrni a be-
lenyugvást „országunk megcsonkításába”.71 

A helyzet ma című írása élesen támadja Bernadotte küldetését, 
angol-, sőt arabbarátsággal gyanúsítja a svéd grófot, aki pedig segí-
tette Wallenberg zsidómentő küldetését is. Olyan mély volt az ellen-
szenv, hogy harcosaik később agyonlőtték a megbízottat.  

Büszkén emlékezik Sarona brit erőd 1946-os elpusztítására: 
Hogyan robbant fel Sarona erődje? Közli az akció egyik résztve-
vőjének beszámolóját. 

Érződik a lapon bizonyos rejtőzködő szándék, nem írja a ki-
adás helyét, a cikkek aláírás nélküliek. Ezzel együtt meghökken-
tő, hogy a hivatalosan szélsőségesnek, terroristának minősített 
csoportnak ez az újságja megjelenhetett Magyarországon. 

 
 

VIHARBAN 
Kiadja az Irgun Cvai Leumi72 a Galutban 

 
1948. szeptember 
A revizionista, szélsőjobboldali fegyveres csoport Palesztinán 
kívül is szervezkedett. Céljai megegyeztek az ottani alakulataival, 
de természetesen nem követtek el merényleteket, fegyveres akci-
ókat. Fentebb bemutatott emblémája jól tükrözte a szervezet ideo-

70Frazeológia, mert 1948 után vagyunk. 
71 A revizionista cionisták nem ismerték el Palesztina felosztását, egész Palesz-
tinát a zsidóknak követelték, sőt a Jordán keleti partján lévő az ókori zsidó 
királysághoz tartozott területeket is. (Rakah) 
72 Nemzeti Katonai Szervezet. Az angolok ellen is harcolt, főleg merényletek-
kel a Galutban. 
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lógiáját: A Jordán mindkét partján fegyverrel megvalósítandó a 
Zsidó Állam.  „Csak így „ (héberül: „rak kah”) hirdette a jelszó. 

Döntés előtt című vezércikke több oldalon keresztül sorolja a 
frissen megszületett Izrael politikájának negatívumait. Jobbolda-
lisága ellenére érdekes módon hiányolja a Szovjetunióval való 
együttműködést és az imperialista blokktól – ez a Nyugat! –  való 
elszakadást. Az angolszász tőke befolyása túl nagy, el kellene 
szakítani a gazdasági köldökzsinórt. Felszólít a párttá alakult 
Szabadságmozgalom és vezetője, Menachem Begin támogatására. 

Másik cikke Jeruzsálem kérdésében teszi le a garast. Nem len-
ne szabad lemondani Jeruzsálemről, Izraelnek van ereje az egész 
város megtartására. Felteszi a kérdést: „Vajon lesz-e bátorsága 
annak a Ben Gurionnak, aki a Hagana legjobbjainak azt paran-
csolta meg, hogy Kfar Eciont73 halálukig védelmezzék, hogy le-
mondjon Júda fővárosáról?” Nem ért egyet az ideiglenes izraeli 
kormány szóhasználatával, mely Jeruzsálemet „megszállt terület-
nek” nyilvánította, és katonai kormányzót evezett ki. Szerinte 
„Dávid király már egyszer proklamálta Jeruzsálem annexióját, 
nem szükséges nekünk még egyszer megtenni.” (Jeruzsálem nem 
„megszállt”terület) 

Helyzetkép címmel támadja Bernadotte grófot, és kósza híreket 
közöl a béketárgyalásokról.(Nem maradtak meg az irott kritiká-
nál, később agyonlőtték a svéd diplomatát!) Egyetért Beginnel az 
angolok visszatérésének megakadályozásában, ami nem sokat ér, 
ha továbbra is az angolszász nagytőke szempontjai maradnak az 
irányadók. Ennek visszaszorítása után jöhet a Zsidó Állam arcu-
latának meghatározásáért vívott harc. 

Hírek rovatában palesztinai jelentések sorjáznak, erősen moz-
galmi jelleggel. Csak két külföldi hír van, de ezek is Izraellel 

73 Vallásos kibuc Jeruzsálem mellett. Hősi védekezés után az arabok elfoglal-
ták, lakóit lemészárolták. 1967 után újjáalakult. 
 

 116 

                                                 



kapcsolatosak. (Ciprusi internáltak éhségsztrájkja és az iraki zsi-
dók besorozása a hadseregbe, ami azzal a veszéllyel jár, hogy ők 
esetleg zsidó testvéreik ellen lesznek kénytelenek harcolni.) 

 
 

BETAR 
Kiadja: Nacivut Betar 

 
A revizionista írányú Betar szervezet 1924-ben alakult Litvániá-
ban, tulajdonképpen teljes neve Brit Joszéf Trumpeldor, a 
rövidebb elnevezés részint ennek röviditése, részint a Bar 
Kochba felkelés egyik hősi szinhelyére emlékeztett. Magyar-
országi központja a Klauzál téren volt, a hatóságok 1945 után 
nem kedvelték. 

 
1947. október 17. 
Vezércikke határozottan leszögezi: ,,Csonka-Palesztina nem 
töltheti be a zsidó állam szerepét, mert túlságosan szűk és 
kicsiny hozzá.” 700 ezer bevándorló-jelöltről tud. (Valóban 
ennyien érkeztek a függetlenség első három évében!) Komp-
romisszumra mutat az az ígérete, hogy ugyan ők elvetik a 
felosztást, de: ,,Gyászosnak tartjuk, de nem teszünk ellene.”  

Hírek rovatában a Pravdából idéz – ami elég furcsa egy 
jobboldali újságtól. Az angolokkal szembeni bizalmatlanságot 
jellemzi, hogy az általuk előidézett mesterséges ,,politikai 
vákuumtól” fél.  
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1947. november 7. 
A légionárius szellemet akarja felidézni, utalva az I. világháború 
Palesztinát felszabadító zsidó alakulatára, hangsúlyozva a véde-
kezés fontosságát.  

Hamadrich rovatban a közelgő függetlenséget méltatja:  
,,A zsidók országa: Palesztina”. Öt térképet mutat be a Zsidó Ál-
lam különböző történelmi terjeszkedéséről, érveket sorol fel a 
Jordán mindkét oldalát uraló és benépesítő Erec Jiszraél mellett.  

 
1947. november 14. 
Acélforgácsok címmel már tényként ünnepli a függetlenséget: ,,A 
szabadságot nem magyarázni, hanem élni kell tudni.” Már kizáró-
lag Palesztinával foglalkozik, büszkén utalva arra, hogy a két 
legnagyobb nagyhatalom, a Szovjetunió és az USA egyaránt a 
Zsidó Állam kikiáltása mellett van.  
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EGYÉB HAZAI ZSIDÓ SAJTÓ 
 
 

JOINT LAPSZEMLE 
Az American Joint Distribution Committee Munka és Üzem 
Szervező Csoportja kibocsátott egy lapszemlét dolgozói tájékoz-
tatására, ahogy alcíme hirdette: Kézirat munkatársaink részére. 

 
A magyar zsidóság 1944-ben nemcsak iszonyú emberveszte-

séget szenvedett, hanem teljesen ki is fosztották. Tömegeket kel-
lett az éhezéstől megmenteni, és ez sikerült is. A feladatok meg-
oldása a még 1915-ben, az első világháború zsidó kárvallottjainak 
segélyezésére létrehívott amerikai szervezet, a JOINT (American 
Jewish Joint Distribution Committee) érdeme volt.  

Segélycsomagok osztásán kívül üzemeket hoztak létre, ahol 
zsidókat foglalkoztattak. Minden zsidó irányzat megtalálható volt 
ezekben, természetesen érvényesült a cionizmus, de a zsidó és 
nem zsidó baloldali szervezetek befolyása is. Korábban már emlí-
tettük, hogy kiadványaikat, újságjukat egy időben Pach Zsigmond 
Pál, a későbbi neves történész szerkesztette. 

 
1948. január 2.  
A lapszám cikkei nagyrészt Palesztinával foglalkoznak.  
 
1948. január3.  
Az Új Szó című lapból74  idézi Gromiko szovjet külügyminiszter 
beszédét Palesztináról, amelyben figyelmeztet a brit hatóságok 
aknamunkájára. A Szabadság című lap szerint is Anglia nem akar  
 
 

74 A szovjet hadsereg magyar nyelvű újságja, később a partizánszövetség lapja. 
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kivonulni Palesztinából. A Kossuth Népe már hadijelentéseket 
közöl. Megdöbbentő, hogy az elesettek között volt német 
tiszteket találtak „akiket az arabok hozattak csapataik 
kiképzésére”. A Magyar Nemzet szerint a bevándorlás tovább 
folyik, bár az angol hadihajók próbálják gátolni.  
 
1948. január 4.  
Sok a politikai hír, főleg a munkáspártok megmozdulásairól.  
A Magyar Nap értesülése szerint a magyar zsidók elrabolt és 
jelenleg Ausztriában levő értékeit az ENSZ menekültügyi 
bizottsága rendelkezésére bocsájtották, megmásítva azt a 
határozatukat, hogy ezeket a javakat a Jewish Agency75 és a Joint 
fogja kapja. „Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a 10 millió 
dolláros vagyonból különböző nemzetiségű szökött fasisztákat 
segélyeznek.”  

 
1948. január 5.  
Az Új Hírek cáfolja a palesztinai optálások Budapesten való 
megkezdésének hírét. Valótlan az a hír is, hogy önkénteseket 
tobo-roznának Magyarországon a palesztinai zsidó hadseregbe. 
Jellemző, hogy havi 33 000 Ft-nak megfelelő zsoldról beszélnek, 
amelyből tíz hónapot előlegeznének. Nem csoda, hogy zsidók és 
keresztények tömegei megrohanták a budapesti Zsidó Irodát.  
 
1948. január7.  
Az Új Hírek felteszi a kérdést: Berend Béla76 a magyar Dreyfus?  
 
 

75 Palesztinai letelepitést írányitó zsidó csúcsszervezet. Héber neve Szohnut. 
76 Az 1944-es Zsidó Tanács tagja volt, kollaborációval vádolták, valószínűleg 
alaptalanul. A volt szigetvári rabbi felmentő ítélete után Amerikába emigrált. 
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1948. január 8. 
Különböző lapok palesztinai hadijelentései után a Hírlap a Haga-
na békeajánlatát ismerteti.  
 
1948. január 10. 
Nemzetközi haderőt javasol Palesztinába küldeni. Zsidó vonatko-
zású hír a Népszavából: Elfogták Pásztóy Ámont, a KEOKH volt 
vezetőjét, a Kamenyec-Podolszkij deportálási akció77 egyik irá-
nyítóját. 
 
1948. január 11. 
Szíriai arab csapatok palesztinai betöréséről ír. Másfél oldalon 
foglalkozik a Szabad Nép nyomán Rákosi beszédével az MKP 
értekezletén. Szomorú, hogy feldúlták a farkasréti zsidó temető 
első világháborús hősi halottainak sírjait, és szétrombolták a kis-
kunfélegyházai zsidó mártírok emlékművét.  
 
1948. január 13. 
A palesztinai harcokról tudósít.A Világ című lap értesülése sze-
rint a Magyar Cionista Szövetségnél rengetegen jelentkeznek 
palesztinai önkéntesnek. Alapos a gyanú, hogy volt SS-legények, 
bujkáló nyilasok is szeretnének így kiutazni Palesztinába, ahol 
már összeállították a zsidó kormányt.  
 
1948. január 16.  
Nemzetközi hadsereg felállítását sürgeti, a kitörni készülő palesz-
tinai háború magakadályozására. A Szabad Nép: idézi a köztársa- 
 

77 „Idegenrendészeti akció” ürügyén legalább 15 000 Magyarországról kiadott 
zsidót mészároltak le itt 1941 augusztusában.  
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sági elnök barátságos szavait a fiatal zsidó államról. Tildy Zoltán 
mindig kiállt a zsidóság mellett, később a kommunisták által ki-
végzett veje, Csornoky (eredetileg Bun) Viktor zsidó származású. 
A Világosság című szociáldemokrata lap megnyugtatja olvasóit, 
hogy nem szűnik meg a Joint.  
 
1948. január 17.  
Sírrongálás a rákoskeresztúri zsidó temetőben. A Magyar Nemzet 
politikai értekezletet hívna össze.  
 
1948. január 18.  
A Szabad Népre hivatkozva az angol gyarmati uralom világösz-
szeomlását jósolja. Ekkor már India is függetlenné vált, de a 
gyarmatok többsége csak a hatvanas években szabadult fel. Sok a 
hadijelentés.  
 
1948. január 19. 
 Hunwald Sándor, a cionista ellenállási mozgalom részvevőjének 
és hősi halottjának posztumusz kitüntetéséről ad hírt.  
 
1948. január 20. 
Bíztató cím: Amerikában bizottság alakult a zsidó hadsereg fel-
fegyverzésére. Szintén fegyverkezéssel kapcsolatos az a hír, hogy 
eddig a Hagana vásárolta meg a fölösleges brit hadianyag egy ré-
szét. Világ című lap: a Joint folytatja emberbaráti tevékenységét.  
 
1948. január 21.  
Felháborodottan írja, hogy Guderian náci tábornok amerikai szol-
gálatba lépett. Nem egyedül, mert a következő számban a Kis 
Újság szerint is német tisztek vezetik a támadó arabokat. Ezért 
lenne jó nemzetközi haderő küldése Palesztinába.  
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1948. január 23.  
A Világ című lap a Magyar Cionista Szövetség sajtószolgálata 
alapján kilátásba helyezi, hogy a Hagana megtorolja a Hebron 
hegyvidéki telepek elleni támadást.  
 
1948. január 24. 
Népszava: a zsidó iroda 21 repülőgépet vásárolt a brit kormány 
felesleges készletéből.  
 
1948. január 27.  
Hírt ad transzjordániai arabok beszivárgásáról.  
 
1948. január 28. 
Szót emel az ellen, hogy az arabokat az angolok bíztatják.  
 
1948. január 29. 
A Népszava szerint az Arab Liga módosította azt az álláspontját, 
hogy hadseregeikkel egész Palesztinát megszállják. Sajnos a tet-
teik viszont az invázió előkészületeiről tanúskodnak.  
 
1948. január 30 
Bizonyos rejtett fegyverszállításokra utal, hogy egy amerikai te-
hergőzösnek megtiltották a kikötést Tel-Avivban. Maguk az ame-
rikaiak kérték, hogy minden Amerikából érkezett hajót kutassa-
nak át, nem szállít-e fegyvert vagy lőszert. Úgy látszik, megkez-
dődtek az amerikai fegyverszállítások a zsidóknak, ellensúlyozva 
az arab fél angol támogatását. Máshonnan is igyekeznek fegyvert 
szerezni, például 21 repülőgépet vásároltak a brit kormány „feles-
leges készletéből”.  

Bejelenti, hogy az ENSZ Palesztina-bizottsága hozzájárul a 
zsidó milícia felállítására még a brit mandátum lejárta előtt. Ezt 
viszont – szintén a Népszava híre szerint – az angolok május 15-i 
kivonulásuk előtt nem engedélyezik.  
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1948. január31.  
Idéz a Népszavából az arab politikai csoportok közötti szakítás-
ról. Ezek a csoportok egyaránt élvezik az angolok támogatását. 
 
1948. február 2. 
A Reggel felháborodottan kommentálja egy nyilas főhadnagy 
szabadlábra helyezését, aki 1944-ben gazdag zsidó családokat 
Svájcba csempészés helyett a Gestapo kezére juttatott.  
 
1948. február 3. 
A Hírlap üdvözli újabb illegális bevándorlók érkezését, sajnos a 
brit flotta még feltartóztatta őket, de már remélhetőleg nem soká.  
 
1948. február 5. 
A Szabad Nép tiltakozik a közel-keleti angol–amerikai mesterke-
dések ellen.  
 
1948. február 6. 
A Kossuth Népe újabb arab támadás visszaverését jelenti a szír 
határról.  
 
1948. február 7. 
Bejelenti a magyarországi Joint szervezet vezetésében történt 
változást, amelynek végrehajtására Budapestre érkezett I. G. 
Jakobson, a New York-i központ vezetője. Hangsúlyozza: Nincs 
ok nyugtalanságra, ez csak átszervezés. Amerikai sajtóvélemé-
nyek Palesztináról zárják a lapot.  
 
1948. február 11. 
A müncheni zsidóellenes tüntetésekről ír. Nálunk is feldúlták a 
zuglói Jávorka Ádám utcai zsinagógát.  
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1948. február 12. 
Leszögezi, hogy a Zsidó Helyreállítási Alap tulajdonát képezi 
minden külföldről hazahozott és itthon feltalálható érték, ha nin-
csenek örökösök. Reméli, hogy Jeruzsálemet nyílt várossá nyil-
vánítják. Másnap Nógrádi Sándor államtitkár bejelenti az elha-
gyott javak felszámolását, és ez félmillió Ft értékű egykori zsidó-
vagyont érint. A Kis Újság megállapítja, hogy a palesztinai hely-
zet már az ENSZ tekintélyét veszélyezteti.  

 
1948. február 29. 
Kis Újság: a Zsidó Iroda ragaszkodik Palesztina felosztásához. 
„Ez a legkevesebb, amit a zsidó lakosság elfogadhat.” 

 
1948. március 1. 
A Reggel: Az angol hadsereg kiáltványban jelenti be pártatlansá-
gát. Tetteik viszont arab szimpátiát jeleznek.  
 
1948. március 2.  
Szabadság: a bukaresti zsidó lakosság Palesztinával való együtt-
érzéséről ír.  
 
1948. március 3. 
A Palesztinában készülő statáriumot jelenti be (Népszava). 
 
1948. május 15. 
Ugyan a palesztin ügyben tanúsított szovjet és angolszász állás-
pont ismertetésével kezdi, de sokkal nagyobb teret enged a belpo-
litikának.  
 
1948. május 16.  
A Kossuth Népe rövid hírével kezdődik, amelyik egy palesztinai 
brit tábor helyőrségi mozijában robbantott bombáról tudósít. Nem 
kutatja a tetteseket.  
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1948. június 15. 
A Szabad Néppel kezdődik, és egyetlen palesztinai hírt sem tar-
talmaz.  

 
1948. június 16. 
A Kis Újság bejelenti a palesztinai ténymegállapító ENSZ-
bizottság vizsgálatainak megkezdését. Rövid hír egy tel-avivi 
robbanásról. Többet nem ír Palesztináról, csak záró sorai említik 
Huberman zenei sikereit. 
 
1948. június 19. 
Egyetlen ilyen híre az ENSZ-vizsgálóbizottság meghallgatásáról 
szól, az ülésről az arabok távolmaradtak. Utolsó írásában Thomas 
Mann nyilatkozik a zsidókérdésről: „Mindig rokonszenvet érzett 
a zsidóság iránt, amely a görögökkel együtt fő oszlopa a nyugati 
civilizációnak. Németországi zsidókat illetően nem lát semmiféle 
jövőt ott a zsidók számára, javasolja, hogy ne térjenek vissza 
Németországba. Amerikai antiszemitizmusról szólva megállapí-
totta, hogy az meglehetősen erős.” (Világ) 

 
1948. június 20.  
Ritkított betűvel idéz a Szabad Népből: „Szakszervezeti Világ-
szövetség prágai értekezletén a palesztinai arab kiküldött hangsú-
lyozta, hogy a zsidók és az arabok együttműködése alapvető fel-
tétele Palesztina jövőjének. Kijelentette, hogy a további zsidó 
bevándorlások semmiben sem sértik az arab munkások érdekeit.” 
A Világosság szociáldemokrata folyóirat híre: Kasztner Rezsőt 
megidézte a nürnbergi főtörvényszék. A zsidó közéleti személyi-
séget július 2-ra hívták, hogy „felvilágosításaival teljesebbé tegye 
a gonosztevők bűnlajstromát uyanis tárgyalásai során megismerte 
a náci szervezet titkait, és kapcsolatba került olyan háborús főbű-
nösökkel is, akiknek ügyét most tárgyalják Nürnbergben.”  
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Ugyanez a lap ír arról, hogy az SS-tiszt Krumey „élelmet és ruhát 
kér nyomorgó családjának a zsidó Kastner Rezsőtől, akivel annak 
idején a magyar zsidóság sorsáról tárgyalt”.  

 
1948. szeptember 3.  
Külföldi Lapszemle hosszú riportot ad a nyugat-lengyelországi új 
zsidó településekről, ahol a zsidók átvették a németek gazdasága-
it. Jól boldogulnak, de az antiszemita támadásoktól félve mégis 
Palesztinába akarnak menni (The Manchester Guardian).  

Erről a vágyról ír a szintén londoni Picture Post is: Palesztina 
a mágnes. Megrendülve találkozik illegális partra szállókkal, és 
egyre többen érkeznek. „A kontinens minden sarkából ezrek gya-
logolnak a Földközi-tenger partjai felé, akik nem akarnak sem 
bizottságokra, sem nagyhatalmakra várni, és készek bármire 
szállni, ami csak a vízen lebeg… Az európai zsidók nagy többsé-
ge Palesztinába akar menni.” A háború előtt kevesen voltak cio-
nisták, de most nem látnak „védhető pozíciót” itt. Meg is indokol-
ja: „Romániában az antiszemitizmus éppoly tüzes, mint a német 
megszállás alatt volt, csak a kormány erejének köszönhető, hogy 
lángra nem lobban. Ugyanez a helyzet Magyarországon is.” 

 
 

JOINT HETILAPSZEMLE 
 
1948. január 7. 
Hosszan idézik a Haladás című lap És Palesztina? című cikkét. 
480 000 arab harcos készül oda bevonulni. A  Politika című lap-
ban a zsidó katonák háborús érdemeit méltatja Az elfelejtett szö-
vetséges című holland könyv kapcsán. Idéz a lapból a középosz-
tály tragédiájáról szóló elemzést is. Külföldre is kitekint,  a Neue 
Zürcher Zeitung angol közép-keleti politikáról szóló cikkét elem-
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zi. Utal arra, hogy a szovjetbarát dr. Snehnek79 a lemondása még 
nem jelenti a zsidó nemzeti mozgalom Nyugat felé való orientá-
lódását. 

 
1948. január 15.  
Az Israelitisches Wochenblatt-ból idézve bejelenti, hogy az euró-
pai zsidóságnak több mint a fele a Joint támogatására szorul. Még 
legalább két-három évig fog tartani, míg a táborok kiürülnek. 
Körképet ad a zsidóság európai helyzetéről. Megjegyzi, hogy 
Magyarország is élelmiszer-támogatásra szorul, Magyarország 
zsidóságának kétharmada részesül a Joint támogatásában.  

Amerikai lapok a palesztinai esélyeket mérlegelik.  
Az Új Szó, a szovjet hadsereg magyar nyelvű lapja hangsú-

lyozza, hogy a jelen palesztinai helyzet senkinek sem az érdeke.  
A Haladás legújabb palesztinai hírek között beszámol a Szov-

jetunióval és a kelet-európai államokkal való együttműködésre 
való törekvésről. „A palesztinai arabságnak csak egy kis hányada 
vesz részt a háborúskodásban, és csak a környező arab államok-
ból toborzott terroristák működnek.” 
 
1948. január 24. 
Szinte teljes egészében Palesztinával foglalkozik. Első oldalán a 
Haladás cikkét idézi. Zsolt Béla lapja A sebek nem gyógyulnak 
címmel elemzi a kitörni készülő konfliktus esélyeit. Felismeri az 
olajkérdés jelentőségét a körzetben. Reméli, hogy a ciprusi inter-
náltak tavasszal már partra szállhatnak, és mivel ezek jelentős 
része katonailag képzett fiatalember, belőlük olyan hadsereg ál-

79 Mose Sneh cionista politikus még az általános cionisták képviselőjeként 
került a vezetésbe, a háború alatt a Hagana politikai parancsnoka, utána harcol 
az angol uralom ellen.1948-tól kommunista vezető. ’60-as években ilyen mi-
nőségben Magyarországra látogat, Kádárral is tárgyal.  
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lítható fel, amellyel szemben csak „Transzjordánia angol vezetésű 
ezredei”állhatnának helyt.  

Egy angol lap, a The New Statesman and Nation a térségben 
lévő angol katonai missziókkal foglalkozik, amelyek gondoskod-
nak az arab haderők kiképzéséről és felfegyverzéséről.  

A The Jewish Chronicle című zsidó lapban olvashatjuk a pa-
lesztinai jisuv tervezetét a leendő zsidó állam igazgatására. Ér-
dekes elvi megállapítás: Ha a zsidó állam megalakult, átveszi 
saját polgáraiért a felelősséget, és alakilag különválik a Cionista 
Világszövetségtől. Ez utóbbi azonban továbbra is fontos teen-
dőket fog ellátni…  

Jellemző a kérdés aktualitására, hogy a Társadalmi Szemle, a 
Kommunista Párt tudományos folyóirata is cikket ad Palesztina 
felosztásáról. Természetesen elsősorban a palesztinai testvérpárt-
nak az ENSZ-hez intézett memorandumára támaszkodik. Lénye-
gében elismeri a zsidók jogát, hogy kivándoroljanak történelmi 
hazájukba.  

 
1948. február 1.  
A Haladásból vett részlettel kezdődik. Jó érzékkel felismeri a 
világ kezdődő megosztását, beleértve a vasfüggöny kezdődő le-
ereszkedését.  

A Statesman tovább taglalja a közel-keleti esélyeket, reméli, 
hogy a Szovjetunió nem fog csapatokat küldeni Palesztinába.  

A Szabad Nép élesen támadja az angol politikát, figyelmeztet-
ve arra, hogy „a palesztinai zsidóság lázasan készül az önvéde-
lemre. A nők részben fegyveres, részben segédszolgálatra vannak 
beosztva. Sajnos, már gyakorlatilag folyik a harc, főleg éjszakán-
ként. A későbbiekkel ellentétben egyértelműen zsidópárti, az ara-
bokat fasisztáknak minősíti.  

Talán felüdülésnek szánva, átveszi a Lúdas Matyi ból a Nehéz 
Palesztinában angolnak lenni  című írást. „Nemcsak arról kell 
gondoskodnia, hogy a zsidó partra szálló imperialistákat internál-
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ja, nemcsak arra kell vigyáznia, hogy az arabok olajvezetékre ne 
lépjenek, hanem ráadásul még biztosítania is kell a minél gyako-
ribb összecsapásokat, ami tekintettel az arab sejkek magas árfo-
lyamára, meglehetősen hálátlan feladat.”  

Gúnyos hangvétellel kommentálja az angol intézkedéseket: 
„Az angol rendőrség széjjelszórta a zsidó gyümölcskereskedőket, 
majd házkutatást rendezett a zsidó fegyverek után.”  

 
1948. február 10.  
Az Igaz Szó (partizánszövetség lapja) írását közli: A palesztinai 
háború sötét kulisszatitkairól. Szól a baloldal elleni kampányról az 
arab országokban, valamint a nyugatiak támaszpont-szerzési kísér-
leteiről. Különösen támadja Abdullahot, Transzjordánia uralkodó-
ját, aki az úgynevezett Nagy-Szíria létrehozásával, uralma alatt 
egyesítené Szíriát, Libanont, Palesztinát és Transzjordániát.  

Az Új Magyarország: Folyik a fegyverkezés Palesztinában, a 
zsidók hajlandók magasabb árakat fizetni a fegyverekért. Például 
az arabok egy könnyű géppuskáért 38 fontot, a zsidók 150 fontot 
adnak. Az arabok előnye, hogy ők gyűjtötték össze és rejtették el 
a Rommel-hadsereg sivatagban hagyott fegyvereit. Zsidó fegy-
vergyártó üzemeket állítanak fel, amelyekben egyelőre csak kézi-
gránátok készülnek.  

Továbbra is szemlézi a New Statesman and Nation és a The 
Jewish Chronicle cikkeit. Utóbbi hosszasan foglalkozik a Héber 
Egyetemmel és a Zsidó Állammal, ugyanis a tervezett határok 
szerint Jeruzsálem nem tartozna Izraelhez, pedig „a zsidó élet 
nemzeti és politikai központja eltolódhat a Zsidó Állam felé, de 
az egyetemnek a zsidó kulturális és intellektuális élet olyan kö-
zéppontjává kell lennie, amely a Szent Városban is fenntartja a 
zsidó elemet… Az egyetemre özönlő zsidó ifjúság erős összekötő 
kapocs lesz. Ők lesznek a Szent Város modern zarándokai.” Sze-
rencsére a későbbiekben Jeruzsálem egy része, majd 1967-ben az 
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egész város zsidó fennhatóság alá jutott, így ez az aggodalom 
okafogyottá vált.  

Politika című lap szerint hat arab hadsereg várja május 15-ét, a 
mandátum megszűnését, de nincs ok a félelemre, mert akkor 
„megindulhat a világ szabad ifjúságának áradata a szabad Palesz-
tina felé, s e kiképzett és lelkes tömeg sikeresen veheti fel a har-
cot az arab túlerő ellen is”.  

 
1948. február 19.  
Válogat az újságokban. Jelzi az idők változását, hogy az első ol-
dalon az Erec Jiszraéli Kommunista Párt lapjának felhívását közli 
a világ munkásságához, amely pontokba szedi a mandátum angol 
kormányának bűneit, főleg hogy nem engedélyezi a zsidó védel-
mi alakulatok legális működését. Szerinte csakis a munkásosztály 
képes a nemzetiségi kérdést megoldani.  

Több külföldi lapot is szemléz, így a Neue Zürcher Zeitung, az 
Israelistisches Wochenblatt és a Jewish Agency’s Digest írásait. 
Említik a palesztinai munkásmozgalom két baloldali pártja, a 
Hasomer Hacair és az Achdut Avoda egyesülését. Ők a választá-
sokon sikeresen szerepeltek a Mapajjal szemben. 

A Haladás hetilapnak a hazai zsidó temetőgyalázásokon fel-
háborodott cikke zárja a Heti Szemlét, és a vészkorszak áldoza-
tainak külföldi emlékműveinek felsorolása. Dél-Afrikában, 
Ausztráliában és Amerikában is emléket állítanak a zsidóság 
tragédiájának, ezért nagyon szomorú, hogy nálunk éjjeli őröket 
kell alkalmazni a zsidó temetőkben az emlékművek meggyalá-
zása ellen.  

 
1948. március 2. 
Beszámol a Gus Ecionnak nevezett vidék kibucainak hősies har-
cáról az arab támadókkal szemben.80 Az angol katonaság „semle-

80 Ez a terület 1967-ben tért vissza Izraelhez. 
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gesen” távol maradt, nem akadályozva meg 35 hős fiatal lemé-
szárlását.  

Érdekes módon a Neue Zürcher Zeitung is bírálja az amerikai 
fegyverkiviteli tilalmat, amely lényegileg a palesztinai zsidóság 
ellen irányul. Ennek okát a Szovjetunió esetleges beavatkozása 
miatti félelemben látja.  

Az erdélyi zsidóság Egység című lapja Zsidó Világhíradójában 
méltatja a palesztinai szövetkezeti mozgalom fejlődését az utolsó 
negyedszázadban. 

 
 

AZ IZRAELI KONZULÁTUS TÁJÉKOZTATÓJA 
 
A frissen létrejött izraeli képviselet 1949 tavaszától kéthetes tájé-
koztatót adott ki, amelyben a Zsidó Állam életéről közölt infor-
mációkat. Nagy szükség volt erre, hiszen ekkorra a cionista moz-
galmat felszámolták, természetesen lapjaik is megszűntek. Infor-
mációkat, rövid híreket adott Izraelről, igyekeztek nem beleavat-
kozni a magyar belügyekbe. Sokszorosított formátumú, héber–
magyar fejlécű újság, amely a Vilma királyné (a későbbi Gorkij 
fasor) 37. szám alatt, a követség épületében jelent meg. Nem 
hallgathatjuk el, hogy az ötvenes években a követségre bejárás 
gyakorlatilag rossz pontnak számított, mégis sokan megtették. 
Maga a Tájékoztató egyre jobb kivitelű és terjedelmesebb lett, 
szép kék fejlécet kapott, néha képek is feltűntek benne. 

 
1949. április 11.  
A legelső szám címoldalán az izraeli kormány névsora, a továb-
biakban az országépítés hírei, bevándorlási statisztika. Külön 
cím: Izrael üdvözli Magyarországot. Április 4. alkalmából az 
izraeli külügyminiszter üdvözlő táviratot küldött magyar kollégá-
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jának, Rajk Lászlónak. Valamilyen okból ebbe a cikkbe került, hogy 
Gromikót bevezették a Zsidó Nemzeti Alap (Keren Hajeszod) 
aranykönyvébe. 
 
1949. április 27.  
Moses Sharet – nem rég még Shertok volt a neve – külügyminisz-
ter Amerikából hazaérkezve az izraeli–szovjet viszonyról kijelen-
ti: „A nemzetközi fórumok előtt a szovjet külpolitika jóakaratú 
támogatásban részesíti továbbra is Izraelt.” Utolsó mondata arról 
tudósit, hogy Ehud Avriel, a Zsidó Állam magyarországi követe 
Magyarországra érkezett. 

 
1949. május 2.  
Sok gazdasági hír, Izraelben napiparancs elrendelte, hogy „a ka-
tonák, akik még nem bírják a héber nyelvet, heti hat órában köte-
lesek tanulni”. Jele ez a későbbi üdvös gyakorlatnak, hogy a had-
sereg Izrael legnagyobb iskolája legyen. 

Beszámol a május elsejei ünnepségekről, amelyeken az arabok 
is részt vettek. Nagy fejlődés ez, hiszen a 20-as években még az 
arabok megtámadták a vörös zászlóval felvonuló munkásokat. 
Díszszemlét is tartottak, ami szintén az állam baloldaliságát bizo-
nyítja. 

 
1949. május 13. 
Első oldalán „Egyes, Budapesten megjelenő lapok híreivel kap-
csolatban” cáfolja, hogy az izraeli kormány korlátozná a beván-
dorlást. (Ezt felesleges hangsúlyozniuk, megteszik a korlátozást a 
kelet-európai népi demokráciák úgyis!) Több hír szól a kelet-
európai országokkal való barátságos viszonyról, például a szovjet 
hadsereg kiállításáról és a Lengyelországgal való kapcsolatokról.  

 
 
 

 133 



1949. május 24. 
Részletesen ír Mose Sharet külügyminiszter beszédéről a ENSZ-
ben: „Izrael szent kötelezettségének tartja, hogy országa kapuit 
nyitva tartsa a világ minden zsidója számára.” Rövid hírek a be-
vándorlás áradatáról, például a 48 ezer fős bolgár zsidóságból az 
elmúlt hónapokban 44 ezren alijáztak, 3 ezren még ebben az év-
ben követni akarják őket. 

 
1949. június 1. 
Figyelmeztetéssel kezdi: „Felelőtlen egyének minden alapot nél-
külöző ígéretekkel hitegetnek és félrevezetnek – komoly pénzösz-
szeg ellenében – embereket azzal, hogy Izraelbe való kivándorlá-
sukat a konzulátusnál vagy más intézményekkel való összekötte-
téseik révén elősegíthetik. Az izraeli konzulátus figyelmeztet 
mindenkit, hogy ily hitegetőknek senki ne essen áldozatul, és az 
illető egyént juttassa a rendőrség kezére.” 

Új települések létesítéséről szólva mindig megemlíti, ha lako-
saik magyarországiak. 

 
1949. június 13. 
Nemzetközi jelentések. A politikai irányvonalra még jellemző, 
hogy az izraeli filmcenzúra betiltott egy amerikai filmet azzal az 
indoklással, hogy a szovjetekre nézve sértő célzata van.  
Hivatalos közlés arról, hogy Samuel Ben Cur Péterfi konzul 
többnapos tájékozódásra Izraelbe utazott.  
 
1949. június 23.  
Fejléce alatt először jelenik meg a később bekeretezett szöveg: „E 
tájékoztató híranyaga sajtóügynökségek táviratainak kiegészitéseül 
szolgál, magában foglal általános tájékoztatást és Izrael kormányának 
hivatalos közléseit, amelyek általában sajtótudósításokban nem szere 
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pelnek. E hírek átvételénél a forrás megjelenése nem kötelező.”  
Puskin születésének 150. évfordulóján ünnepségek voltak Izrael-
ben, a rádió külön adást közvetített. 
 
1949. július 8. 
A Kneszet tárgyalja Izrael első költségvetését.  

Egy munkásszínház bemutatta Herzl Solon Lybiában81 című 
darabját.  

„Az izraeli szakszervezeti szövetség ifjúsági szervezeteiben 
nagy a készülődés a budapesti VIT-re. 150 tagú delegáció kiválo-
gatására már megkezdődtek a selejtező versenyek a különböző 
sport- és tánccsoportok, valamint az énekkarok között.” 

Dr. Fürst Aladár, a budapesti zsidó gimnázium egykori tanárát 
Jeruzsálem városa irodalmi díjával tüntették ki Új Jeruzsálem 
című könyvéért. 

 
1949. július 20.  
Diplomáciai hírek után hivatalosan bejelentik, hogy az 1948. jú-
niusi haditörvényszéki ítélet téves volt, és Meir Tobiansky ártat-
lan. Kivégzése után posztumusz századosi rangra emelik, család-
ját kárpótolják. 

Vallásos munkások falvakat létesítenek a déli területeken. A 
T’chijáh nevű települést még Magyarországon, 1944-ben kezde-
ményezték. Ifjú alapítói részt vettek a földalatti mozgalomban, és 
ők voltak az első legális bevándorlók után. Átlagos koruk 25 év, a 
megalapításkor az ünnepség keretében ima volt, valamint a Bibli-
ából olvastak fel.  

Közlemény zárja a lapot: „Az Izraelbe érkezők izraeli pénz-
egységben 5 fontnál többet nem vihetnek be. Az ezen felüli ösz-
szegeket elkobozzák. Kérik, hogy az érdekeltek a jövőben Israel 

81 Herzl – aki mellesleg Heltai Jenő unokatestvére – ezt a darabját 1905-ben 
írta. 
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és ne Palesztina megjelöléssel lássák el leveleiket, mert utóbbi 
esetben azok az arab területre érkeznek.” 

 
1949. július 29.  
Első oldalán bejelenti a fegyverszüneti egyezmény aláírását Szíriával. 

Hírek a hadseregről, 4 éves terv Izrael fejlesztésére, többek között 
a lakosság megduplázására.  

Budapestre várják Ehud Avrielt, Izrael prágai és budapesti követét.  
Az Izraelt de facto, illetve de jure elismerő országok felsorolása az 

utolsó oldalakon (55 név szerepel) 
 

1949. augusztus 11. 
Megérkezett Ehud Avriel, 
az új izraeli követ. A 
Hisztadrut ülésén megem-
lékeztek a bolgár Dimit-
rovról: „Amíg Dimitrov 
volt Bulgária miniszterel-
nöke, a zsidókat semmiben 
sem akadályozták, hogy 
valóra váltsák vágyukat és 
részt vegyenek Izrael fel-
építésében. Jöttek, letele-
pültek, és magukkal hoz-
ták Bulgária iránt érzett 
szimpátiájukat.”  

A budapesti Világifjúsági Találkozón Izrael 95 tagból álló kül-
döttséggel képviselteti magát, amelyet Joél Palgi őrnagy vezet. 

 
1949. augusztus 29. 
Első oldalán beszámoló Herzl Tivadar újratemetéséről. Legalább 
a holtteste eljutott Izraelbe! 
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Sok hír a Negev fejlődéséről. Ásvénykincseket találtak. To-
vábbra is tömegek érkeznek bevándorlóként Izraelbe. Még a hon-
védelmi miniszter s leszögezi: „Semmiféle gazdasági mérlegelés 
nem szabhat korlátokat a bevándorlás elé.” 

 
1949. szeptember 12. 
Beszámoló a 110 tagú izraeli delegáció szerepléséről a budapesti 
Világifjúsági Találkozón. 

Sajnos késve érkeztek Budapestre, és így a megnyitó ünnepsé-
gen nem vettek részt. Viszont énekkaruk és táncegyüttesük ha-
talmas sikert aratott. Ellátogattak a rákoskeresztúri temetőbe, 
megkoszorúzva Szenes Hanna sírját. 

 
1949. október 5. 
Az államelnök újévi üdvözletével kezdi.  

Az izraeli szakszervezetek intéző bizottsága táviratban kérte a 
Szovjetunió és Magyarország szakszervezeteit az általuk megje-
lölt helyen folytatandó tárgyalásokra a zsidóknak ez országokból 
való kivándorlása tárgyában. Még reménykednek a tömeges 
alijában, de a kommunista vezetés egyre merevebb. 

Új települések létesülnek, részben magyarországi és erdélyi 
bevándorlók számára. 
 
1949. október 13. 
Sok a statisztika az elmúlt zsidó naptári év gazdasági sikereiről. 
Például 130 új mezőgazdasági kolónia létesült, ezek közül 50-et 
új bevándorlók alapítottak. 

Kegyeleti szempontból érdekes jelentés: Európából megmen-
tett zsidó templomi kegyszereket vettek át Szukkotkor Jeruzsá-
lemben, amely alkalomra az országból több ezer vendég érkezett. 
(Azóta többször megismétlődött ez, különösen sokszor küldenek 
Tórákat.) 
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1949. november 2. 
Közli a kisebbségek létszámát, Izrael nem zsidó lakosságának 
száma 108 ezer, 60%-uk mohamedán. (Később a családegyesítés 
akció folyamán ez a szám lényegesen megnövekedett.) 

Megváltozik az izraeli rádió hullámhossza. Negyedórás adásait 
évtizedekig sokan hallgatták világszerte. 

 
1949. november 29.  
Az októberi forradalom évfordulóján Ben Gurion miniszterelnök 
táviratban gratulált Sztálinnak. Zárómondata: „A zsidó nép, 
amely megújult államát építi történelmi otthonában, soha nem 
fogja elfelejteni a Szovjetunió hősi háborúját és az Izrael feltáma-
dásához nyújtott hathatós segítségét.” (Sajnos ez a szép remény 
nem ment teljesedésbe.) 
 
1949. december 27. 
Izrael lakosságának száma elérte az egy milliót, egyharmaduk az 
állam megszületése óta vándorolt be. 
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Utolsó hírei: Kereskedelmi tárgyalások indulnak Magyaror-
szág és Izrael között Budapesten. Január 1-jétől közvetlen tele-
fonforgalom lesz Budapest és Tel-Aviv között. 

 
 

WORLD JEWISH CONGRESS LAPSZEMLÉJE 
 

Tallózás a világsajtóban. Néhány magyar nyelvű lapot is szemléz, 
de főleg nyugati zsidó lapokból válogat. Hírei teljesen zsidó vo-
natkozásúak, feltehetőleg az utolsó lapszámok, amelyek megje-
lenhettek a diktatúra kibontakozásakor. 
 
1949. július 21. 
A New York-ban megjelenő Magyar Jövő című emigráns újság-
gal kezdi. Az első mondata egy stockholmi jelentés, amelyben a 
World Jewish Congress ügyvezető igazgatója erőteljesen cáfolja a 
szovjet antiszemitizmusról megjelenő „propagandát”. Szavai sze-
rint: „A Szovjetunió többet tesz, mint a legtöbb ország az anti-
szemitizmus és a faji megkülönböztetés leküzdéséért.” (Utólag a 
nyilatkozat nem tűnik hitelesnek, ha arra gondolunk, hogy ez az 
időszak az ún. „kozmopolitizmus” elleni kampány időszaka a 
Szovjetunióban, ahol már hónapok óta nagyon megromlott a vi-
szony Izraellel.) 

A lap másik cikke viszont a Németország amerikai megszállási 
zónájában kiújult antiszemitizmust jelzi.  

Az Israelitisches Wochenblatt szerint a legutóbbi időben na-
gyon romlott a belga zsidók helyzete.  

A Jewish Cronicle híre szerint Görögország kormánya zsidót 
nevezett ki Izraelbe követnek, és ez nem tetszik a jobboldalnak. 

A Brassói Új Út zsidó kivégzéséről ír Görögországban, ahol 
egyébként építkezéshez használják a szaloniki zsidó temető köve-
it. Sajnos nincsenek hozzátartozók, akik tiltakozhatnának ez ellen.  
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Svájci lap idéz az amerikai filmkölcsönző hivatal leveléből, 
akik Az utolsó állomás című, Auschwitzban játszódó lengyel 
filmnél javasolják néhány erotikus jelenet beillesztését.  

Madridban rossznéven veszik, hogy Izrael nem támogatja 
Franco Spanyolországát diplomáciai téren.  

Más jelentések szerint feloszlik a Nemzetközi Menekültügyi 
Szervezet, pedig csak Németországban kb. 72 000 hontalan sze-
mély van, köztük 4000 zsidó.  

Örömmel nyugtázza, hogy Csehszlovákia új svédországi köve-
te F. C. Weisskopf zsidó író. Később a zsidó Rudolf Slánský elle-
ni per nagyon lerontotta a zsidók helyzetét. (Meg kell jegyez-
nünk, hogy Csehszlovákia ekkor még lényegesen barátságosabb 
volt a zsidókkal, mint a többi népi demokrácia, itt engedélyezték 
legtovább a cionista szervezetek működését, hosszú ideig az Izra-
elbe igyekvő magyar zsidók észak felé hagyták el Magyarorszá-
got.) Ennek ellentmond a következő rövid hír, hogy Prága legna-
gyobb zsinagógáját átadták a Sokol sportegyesületnek, a régi zsi-
dó temetőt pedig nyilvános parkká alakítják.  

Több hír van antiszemita jellegű sajtótermékek betiltásáról 
Nyugat-Európában.  

Algírban rabbiképző kollégiumot alapítottak. (Még nem tud-
ták, hogy néhány év múlva az egész észak-afrikai zsidóság mene-
külni kénytelen a franciák kivonulása után, nagyrészt Izraelbe 
távoztak.) Más jelentések is utalnak az ún. keleti zsidók alijájára, 
amely bizonyos problémákat okoz Izraelben. Például Tripolisból 
egy barlanglakó törzs érkezett Haifába rabbijuk vezetésével. Za-
varó az onnan érkezett nők helyzete is, előfordul a többnejűség. 
az asszonyok csak saját férjükkel beszélnek, még hatósági köze-
gekkel, orvossal sem állnak szóba.  

World Jewish Affairs: az előrenyomuló kínai néphadsereg le-
hetővé teszi a nácizmus elől odamenekült zsidók továbbutazását. 
„A néphadsereg az ínségben szenvedő zsidókat segítségben ré-
szesíti.”  
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Tel-avivi jelentés: Róma volt főrabbija, aki most ferences 
szerzetes, buzgólkodik azon, hogy Jeruzsálem városa legyen 
nemzetközi. Jemenben az imám megengedte a zsidók elvándor-
lását, ha lemondanak vagyonukról. Jeruzsálemben megromlott a 
viszony „a város őrei” nevű, szigorúan hagyományőrző csoport 
és a zsidó lakosság többsége között. Tüntetnek, rongálnak, a 
vallási törvények maradéktalan érvényesítését követelik. Ez 
esetben „az egész ország megbénulna és a röviddel ezelőtt léte-
sült iparok tönkremennének… Nemrég egy hétvégen ezer be-
vándorlónak 48 órát kellett várnia a partra szállással a szombat 
miatt.” (The Times) 

Libanonból viszont kedvezőbb hírek jönnek. A zsidók helyzete 
javul, a maronita lakosság kedveli őket.  

 
1949. szeptember 22. 
Palestine Post elemzi a marokkói zsidók helyzetét. A szerző 

tanulmányozta a mellahok (zsidónegyedek) életét. Nagy különb-
séget lát a fiatalok és az öregek között. Ez olyan kis dolgokban is 
jelentkezik, mint hogy az öregek a földön szeretnek ülni, más-
képp öltöznek, és a fiatalok sokat sportolnak. Valamennyien sze-
retnének alijázni, de a hatóságok ezt gátolják. Akiknek mégis 
sikerül, elég nehezen illeszkednek be új hazájukba.  

The Jewish Chronicle Görögországban a háború előtti 78 000 
zsidóból csak 11 000 élte túl a náci megszállást, de közülük 3000 
már Izraelben van. Az utóbbi években a tönkrement zsidóságot a 
Joint segélyezte. Van bizonyos antiszemitizmus, de nem nagy 
mértékben. Nosztalgiával tekint Szaloniki zsidóságának nagy 
múltjára, ahol a XIX. században még a lakosságnak több mint a 
fele volt zsidó, a többieknek is meg kellett tanulniuk a ladino 
nyelvet, és megtartani a szombatot. Szomorú jóslata: „Tíz éven 
belül Görögországban nem marad zsidó.”  

Cikk elemzi a líbiai zsidók helyzetét. Ők sem akarnak az or-
szágban maradni.  
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Utolsó oldalain a Jüdische Gemeindeblatt tanulmányát olvas-
hatjuk Izraelről. Magyarázatokkal ellátva mutat be egy térképet 
az elfoglalt területekről. Utána Theokrácia – Tórakrácia – De-
mokrácia címmel a vallás helyzetét vizsgálja a zsidó államban. 

 
 

ÚJ ÉLET  
 

1947. november 13.  
Vezércikke arra utal, hogy két éve jelent meg az Új Élet első 
száma. Büszkén szól az újjáépítés eredményeiről. Más cikkében 
meginterjúvolja a sékel-vásárlókat, hogy miből táplálkozik áldo-
zatkészségük.  

Az egyre erősödő politikai vonalváltás jeleként a Dohány utcai 
zsinagógában megemlékeznek a szocialista forradalom 30. évfor-
dulójáról. Herskovits Fábián rabbi héber nyelvű beszédet mond, 
amelynek végén köszönetet mond Sztálinnak. Tekintettel a hívek-
re, magyarul is összegzi mondanivalóját. (Ekkor még valószínű-
leg nem sejtette, hogy két év múlva elhagyja Magyarországot!) 

Lapzártakor jelentik: megegyezés jött létre a Szovjetunió és az 
USA között Palesztina kérdésében. Más hírek viszont elég fenye-
getőek. Például az Arab Liga túsznak tekinti az arabok államok-
ban élő zsidókat, és nyíltan fenyegetőzik, hogy a zsidó állam lét-
rejötte esetén ennek számukra súlyos következményei lesznek. 
Viszont az országban rend uralkodik, amit az is bizonyít, hogy 
még a rendőrség tagjai is kaphatnak szabadságot.  

 
1947. november 20.  
Másodszor foglalkozik Tábori Pál 
Palesztina című könyvével. Ki-
emeli a szerzőnek azt a megállapí-
tását, hogy ez a probléma világkér-
dés. Anglia továbbra is akadályoz-
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za a helyzet megoldását, közben újabb illegális hajók tűnnek fel a 
parti vizeken.  

Kulturális szempontból érdekes, hogy új Talmud-kiadás készül 
Erecben, amelynek 30 kötete minden modern tudományos igényt 
ki fog elégíteni. Örömmel látja a felekezeti lap, hogy Erecben a 
Biblia mellett mind többet foglalkoznak a Talmuddal. A jeruzsá-
lemi rádió minden hétfőn este ,,Gemara-tanulást” sugároz, ame-
lyet még a kibucokban is figyelmesen meghallgatnak.  

Sajnos, nagy szükség van a hitközség alapítványi fiú árvaház-
ára, amelyet most építettek újjá.  
 
1947. november vége 
Egy angol könyv alapján felhívja a figyelmet a jeruzsálemi fő-
mufti tevékenységére a II. világháború alatt, amikor tiltakozott a 
bolgár, olasz és magyar kormánynál az ellen, hogy ezekből az 
országokból zsidók Palesztinába utazzanak. Még Himmler és 
Ribbentrop is kapott tőle levelet.  

Egy amerikai írónő a zsidó ellenállás hőseiről, többek között 
Szenes Annáról, írt könyvet.  

Felhívja a figyelmet a lap Jeruzsálem helyzetére, amelyet 
nemzetközinek akarnak nyilvánítani. Az ottani zsidóság nagyon 
bízik a Szovjetunió támogatásában.  

Zoltán Irén tel-avivi művésznő az ereci zenei életről ad inter-
jút, sok a magyar származású muzsikus Izraelben.  

 
1947. december 1.  
Vezércikke A megvalósult álom címmel az önálló zsidó államot 
köszönti. Stöckler Lajos emlékeztet a 6 millió halottra, és reméli, 
hogy most már eljött az öröm ideje, viszont nagyok a jövő felada-
tai. Utolsó mondata: ,,Éljen az önálló zsidó állam, és szolgálja a 
világ békéjét, az agyongyötört Izrael és az emberiség üdvét!”  

A glosszák között a megújuló lengyel zsidó életről ír, ahol a 
zsidók többség a németektől elvett Alsó-Sziléziában telepedett le. 
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Jelentős részük mezőgazdasággal foglalkozik, de a kulturális élet 
is élénk. 

Dénes Béla a magyarországi és az ereci zsidóság kapcsolatait 
elemzi, amelyeket javítani kell. Figyelmeztet arra: ,,Minő hatal-
mas összegekre lesz szükség, hogy Palesztina modern zsidó ál-
lammá épüljön!”  

Egész oldalas cikk szól a zsidó államot létrehozó ENSZ-
szavazásról, és reméli, hogy Anglia további magatartása barátsá-
gosabb lesz. Egyelőre ,,négyzetcentiméterenként harcolva” pró-
bálják növelni a megítélt területet.  

Salamon Mihály, a Magyar Cionista Szövetség elnöke a Ma-
gyar Rádióban rövid beszédben köszöntötte a Zsidó Államot. A 
cionista szervezetek ünnepelnek, de a Cionista-Revizionista Párt 
elégedetlen a felosztással, a teljes Palesztinát követeli a zsidók 
számára. 

A Hasomer Hacair drámastúdiója a Magyar Színházban elő-
adja Sulamit Batdori: Hajó a viharban című háromfelvonásos 
drámáját. 

Bizakodó jelentéseket közöl Palesztinából: ,,A Jisuv már most 
előkészíti a polgári közigazgatás átvételét, de nem kerül akkor 
sem váratlan körülmények közé, ha katonailag kell helytállani.” 
Sajnos, később így történt! 

Lapzártakor érkezett a hír: a Pesti Izraelita Hitközség elöljáró-
sági termében ünnepi ülésen köszöntették a zsidó államot. 

 
1947. december 11.  
Első oldalán az új zsidó állam születésekor támadt gondolatait 
osztja meg az olvasókkal. Azoknak a zsidóknak, akik nem akar-
nak oda kivándorolni, ,,maradéktalanul kötelességük” szülőhazá-
juk demokráciájának erősítése, amivel a zsidó államnak is jó 
szolgálatot tesznek. Országszerte lelkes, ünnepélyes istentisztele-
teken üdvözlik Izrael megszületését, bár még hosszú ideig nem 
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használják ezt a nevet, általában csak a „zsidó államról” beszél-
nek. Úgy tűnik, még nem dőlt el mi legyen az ország neve!  

A Palesztinai hírek rovat új cimet kap: Hírek a Zsidó Állam-
ról. Alcímei: A Haganah biztosítja a rendet Erec Jiszraélben és 
Palesztina zsidólakta területének védelmét ezentúl kizárólag a 
zsidó haderő látja el, illetve A Zsidó Állam a megvalósítás útján. 
Örömmel közli, hogy a Jisuv egyelőre visszaverte ,,az ideghábo-
rú” minden támadását. Jellemző, hogy az arabok harci kedvet 
csak a városokban mutatnak, nem merik a kibucokat megtámadni. 
Az angol katonák passzívak, vagy éppen az arabok oldalán avat-
koznak be.  

Utólag visszatekintve az ENSZ-szavazásra közli, melyik állam 
hogyan szavazott. Ben Gurion – a születő államot említve – ,,az 
új Judea” elnevezést használta, ezért felmerültek olyan informá-
ciók, hogy az állam hivatalos neve is ez lesz.82 

Bemutatja a lap Moshe Shertokot, a külügyminiszter-jelöltet. 
Életrajza egy művelt, tíz nyelven író és beszélő diplomatát állít 
elénk. (Később Sharett-re héberesítette vezetéknevét).  

 
1947. december 18.  
Örömmel állapítja meg: ,,A JOINT a magyar zsidóság munkáját 
elősegíti az ország újjáépítésében”. Idézi a külföldről jött JOINT-
vezetők nyilatkozatait. (Ezek egy részét később letartóztatták!)  

A Zsidó Állam megteremtésének római ünnepén hatalmas zsi-
dó tömegek vonultak ki a Jeruzsálemet annak idején leromboló 
Titus császár diadalívéhez. 2000 év után először átmentek a dia-
dalív alatt, mintegy jelképezve, hogy feloldottnak tekintik a régi 
fogadalmat. Kék–fehér lobogót helyeztek el az emlékművön és a 
zsidónegyed feldíszített utcáin. 

82 Krausz Sámuel magyar születésű, később emigrált rabbi és történész tudós 
javaslatára kapta az új zsidó állam a történelmi Izrael nevet. 
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Hírek a Zsidó Államról rovat térképet közöl a tervezett Zsidó 
Állam területéről. Gerillaharcok jellemzik a helyzetet, a 17–25 
éves férfiakat besorozták a zsidó milíciába, amely ,,a Közel-
Kelet számban és felkészültségben legerősebb hadserege”. Saj-
nos, gyakran találják magukat szembe ,,Az arab csőcselék mel-
lett kiálló angol katonákkal, akik antiszemita káromkodások 
kíséretében lövöldöztek az önvédelem tagjaira. A zsidó halottak 
jelentékeny része angol golyó áldozata.” Hivatalosan bejelentet-
ték, hogy Erec 10 év alatt 1 millió zsidót tud és akar befogadni. 
(Ez így is történt!)  

Tel-avivi riport számol be a függetlenség kikiáltásának ma-
gasztos napjáról. (A Pillanat…)  

Vidéken és mindenütt ünneplik a zsidók az állam megszületé-
sét. Beszámol a debreceni és a győri demonstrációkról.  

 
1947. december vége 
Ír a Pesti Izraelita Hitközség szabadegyetemének arról az estjéről, 
amelyen Szőnyi Géza, a Jewish Agency kiküldöttje az ereci zsi-
dóság szellemi életéről adott körképet. Beszélt a héber sajtó tör-
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ténetéről, színházakról szólva megemlítette, hogy azok törzskö-
zönsége a munkásságból kerül ki. 

Palesztinai hírekben vastag betűkkel közli, hogy az arabok is-
mét ,,elhalasztották” tervezett általános támadásukat. Az angol 
kormány kész együttműködni a megalakuló palesztinai ENSZ-
bizottsággal. Bevin angol miniszterelnök szerint ,,ő jobb megol-
dást tudott volna találni, mint a felosztás, de most már ő is lojali-
tással elfogadja a döntést”.  

Folyik a pénzgyűjtés a Zsidó Állam számára, egyedül az 1948-
as évben 250 millió dollár szükséges az alija lebonyolításához. 20 
hajót vásárolnak erre a célra.  

Antal Gábor cikket szentel Lantos Tamás (Tom Lantos!) indu-
ló amerikai karrierjének. Az okos, szerény, de nagyon szegény fiú 
munka mellett tanult, mivel szülei elpusztultak.  

Egyiptom megvonta 40 ezer bevándorolt zsidó állampolgárságát. 
 

1948. január eleje 
A fordulat évében nem csoda, hogy az Új Élet egyre baloldalibb 
hangot üt meg. Vezércikke az centenáriumát felhasználja ennek 
jelzésére. Centenáriumát felhasználja ennek jelzésére. Ugyanak-
kor céloz ,,Tel-Aviv lőporfüstös utcáira”, amelyek felett a világ-
szabadságnak ugyanaz a szelleme lobog, mint amely a magyar 
szabadságharc honvédjeit eltöltötte.  

A Szovjet-zsidó híradó visszaemlékezik Chaim Weizmann 
1942-es találkozására a szovjet-zsidókat képviselő Michoels 
színházigazgatóval és Feffer jiddis költővel, akik a cionista veze-
tőt a Szovjetunió zsidó-barátságáról és a szovjet zsidóság 
,,virágzó és fejlett” életéről győzködték. (Mint fentebb már írtuk, 
rövid idő múltán mindkettő a sztálini terror áldozata lett!)  

A Hírek a Zsidó Államról rovat reméli, hogy a zavargások el-
lenére az állam területén márciusban megtartják a választásokat, 
és megalakul az ideiglenes kormány. Kifogásolja a napi sajtó  
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szenzációhajhász palesztinai jelentéseit. Felháborodik az angol 
alakulatok viselkedésén, amelyek egyre nyíltabban az arabokat 
támogatják.  

Külön cikket szentel az ereci gazdasági helyzetnek. Reméli, 
hogy a bevándorlás gazdasági konjunktúrát fog eredményezni.  

 
1948. január 2.  
Palesztinai benyomásokat villant fel. Lengyel Emil New York-i 
egyetemi tanár sivatagi telepekre látogat, ahol mélyen megragad-
ja a zsidó fiatalok áldozatkészsége.  

Hírek számolnak be az ereci tömegbevándorlásról.  
Irodalmi jellegű Petőfi Sándor verseinek sikere a Zsidó Ál-

lamban. Avigdor Hameiri héber költő sorra fordítja Petőfi költe-
ményeit, a közeljövőben megjelenik kötete.  

 
1948. január 15.  
Egy amerikai folyóirat cikkét olvashatjuk Palesztináról, benne a 
gazdasági feladatokat taglalják, de ezek csak az arabokkal 
együttműködve valósíthatók meg.  
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Állandó rovat a Hírek a Zsidó Államról. Optimista, pedig az 
arab államok nagyon készülődnek, és Franco 200 spanyol tisztet 
küldött segítségükre.  

Rövid cikkben olyan keresztény cionistákat sorol fel, akik tá-
mogatták Herzl munkásságát. Bővebben Ligne herceggel, 
Seifferttel és Laurence Oliphanttal foglalkozik. (Ma már szerve-
zetten működik a keresztény cionizmus, főleg vallásos csopor-
tokban.) 

 
1948. január 22.  
Másfél oldalas cikket közöl a Cionista Munkaközösség alakuló 
gyűléséről. Az új szervezet a Magyar Cionista Szövetségen belül 
ellenzéki munkát akar folytatni, de elsimítva a pártellentéteket.  
A gyűlésen Herskovits Fábián főrabbi a hitközség részéről hang-
súlyozta, hogy a felszabadulás óta a cionista munka a legteljesebb 
szabadságot élvezi. Dr. Richtmann Mózes az ifjúság nevelésére 
hívta fel a figyelmet. Ják Sándor cikke érdekes jelenségre mutat 
rá. Sorra jelentkeznek zsidó szervezeteknél nem zsidók, akik haj-
landók lennének Palesztinában az arabok ellen harcolni. Sajnos, a 
legtöbbjüket anyagi okok motiválják.  

Állandóan közöl a lap jelentéseket az ereci helyzetről; most 
kiemeli a kibucok eredményes védelmét. Eddig még minden al-
kalommal visszaverték az arab támadásokat. Igyekszik a veszélyt 
bagatellizálni, nem háborúról, csak ,,zavargásokról” ír.  

 
1948. január vége  
Szól arról, hogy a nemrég megalakult Cionista Munkaközösség 
felvette a Lömáán Cion nevet, és szeretné elérni a zsidó vallási 
tradíciók fokozottabb érvényesítését a cionista mozgalomban.  

Az Ereci hírekben a védelem és az alija dominálnak. Örömmel 
jelenti, hogy a Hágánának van már tüzérsége és légiereje.  
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Apró hír, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel, megismé-
telnek két palesztinai filmelőadást a Décsi filmszínházban (ma 
Művész mozi).  

Jellemzi a magyar zsidóságot eltöltő szellemet, hogy a Hapoél 
zsidó sportegyesület kupabajnokságot írt ki ,,Zsidó Állam” cím-
mel, amelyet a szegedi Hapoél nyert. 

 
1948. február 1.  
A Magyar Cionista Szövetség Anyaegyesületi és Országos Vá-
lasztmányi üléséről beszámolva kiemeli a zsidó egységtörekvések 
fontosságát.  

Szilágyi Géza Brisz Miló című cikkében fájlalja a körülmetélé-
sek megfogyatkozását. Ez gyakran az illető családoknál már a 
kikeresztelkedést megelőző lépés. Ebben szerepe volt a terjedő 
szekuláris szemléleten kívül a közeli üldöztetés fájó emlékeinek 
is, kerülték az ismertető jeleket, emlékezve a nyilasok 
„nadrágviziteire”! 

Nagy örömmel tudatja a lap, hogy az Egyesült Nemzetek Pa-
lesztina-bizottsága elfogadta a zsidó nemzeti hadsereg fölállítását. 
Az ottani Jisuv ,,nyugodt és magabiztos”. Még mindig aktuális a 
Munkát a munkaszolgálatosoknak rovat; érdekes, hogy vidéken 
már nemcsak fizikai munkásokat, hanem kereskedősegédet és 
tisztviselőt is keresnek. Sok előadást tartanak zsidó kulturális 
fórumokon, elsősorban a palesztinai helyzetről.  

 
1948. február 12.  
A JOINT európai elnökének kitüntetéséről számol be, amelyet 
Dinnyés Lajos miniszterelnök adott át.  

Hírek a Zsidó Államról rovat ír az angol kormány tiltakozásá-
ról a palesztinai zsidó hadsereg megszervezésével kapcsolatban, a 
britek nem akarnak nemzetközi bizottságot engedni az országba, 
ugyanakkor támadja a Szovjetuniót a zsidók támogatása miatt. 
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Az Agudat Jiszraél hagyományhű, eredetileg nem cionista zsi-
dó szervezet lándzsát tör a zsidó állam mellett. ,,A vallásos zsidó-
ság Ereccel áll és Ereccel bukik.” Zsidó testvéreikkel együtt 
akarnak az építőmunkában részt venni.  

 
1948. február 19.  
Örömmel közli, hogy Olaszország elsőként akarja elismerni a 
zsidó államot.  

Sokat foglalkozik a lap Jeruzsálem tervezett nemzetköziségé-
vel. (Nem valósult meg, felosztották a várost). 

A Keren Hajeszod (Zsidó Országépítő Alap) kéri a magyar 
zsidóság fokozottabb támogatását a palesztinai országépítéshez, a 
Pesti Izraelita Hitközség ígéretet tett az erőteljesebb erkölcsi és 
anyagi hozzájárulásra.  

 
1948. február vége  
Szokatlan módon első oldalán köszönti a zsidó államot, amelynek 
győzelmében feltétlenül hisz, élesen támadva Nagy-Britanniát.  

Palesztinai jelentései harcokról számolnak be. Már ingadozó-
nak tartja az USA politikáját, úgy látszik, az angol kormány meg-
próbálja befolyásolni. Sajnálattal állapítja meg, hogy az ENSZ 
nem küld nemzetközi haderőt Palesztinába. 
 
1948. március eleje  
Elemzi Radisics Elemér Judaizmus, cionizmus, antiszemitizmus 
című új könyvét. Tetszik neki, hogy az elismeri a palesztinai zsi-
dó állam történelmi jogosultságát, értékelve az ott folyó építő-
munkát, fontosnak tartva a zsidó szabadságharcosok küzdelmeit.  

Először jelennek meg a palesztinai magyar kolónia hírei, pél-
dául, hogy Tel-Avivban Szenes Hannáról utcát neveztek el, jelen-
tékeny a kulturális tevékenység, az ottani héber sajtóban sok a 
magyarországi vonatkozású cikk.  
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1948. március 11. 
Természetesen március 15. méltatásával kezdődik. A szám belse-
jében olvashatunk a magyar zsidók szerepéről a szabadságharc-
ban több cikket is.  

A vidéki zsidóság (akkor még voltak!) érdeklődését mutatja az 
Orosházán és Szarvason rendezett ereci filmbemutató. A Cionista 
Szövetség küldöttei beszédeket intéztek a megjelentekhez. Szin-
tén vidéki vonatkozású a debreceni Klálcionista Nap híradása, 
ahol egyúttal megtartották a Haovéd Hacioni tisztújító közgyű-
lését is.  

 
1948. március 18.  
Több oldalas beszámolóval kezdődik a Magyar Cionista Szövet-
ség értekezletéről, ahol a választási harcok után újra a zsidó egy-
séget deklarálták. ,,Mindenkinek tudomásul kell vennie: a béke-
mű tökéletes, s a zsidó egység megbonthatatlan!” Az elfogadott 
közös dokumentum a Zsidó Állammal való testvéri kapcsolatot 
hangsúlyozza. Ugyanakkor tisztújítás is volt. Bisseliches Mózes 
régi cionista, a mozgalom doyenje lett az elnök. Örömmel tudatja 
a lap, hogy a Moszkvai Zsidó Antifasiszta Bizottság 83 valószínű-
leg bekapcsolódik a Zsidó Világkongresszus munkájába. Ennek 
fő oka, hogy az államalapítás új helyzetet teremt a Palesztinán 
kívüli zsidóság számára is.  

Rossz hírek érkeztek a Zsidó Államból. Jeruzsálemben az ara-
bok rombolnak, a Jewish Agency és a Vaad Leumi (Zsidó Nem-
zeti Tanács) székházának egy részét felrobbantották. Folyik a 
zsidó hadsereg szervezése, olyan sok az önként jelentkező, hogy 
nem is kellett hivatalos sorozást elrendelni, és csak a nőtlen és 
gyermektelen férfiakat osztják be az otthontól távol eső szolgálat-
ra. A családtagok pótlékot, a bevonult katonák zsebpénzt kapnak.  

 

83 1952-ben koncepciós per után a Bizottság tagjainak zömét kivégezték. 

 152 

                                                 



1948. március vége  
Dénes Béla, az Ichud elnöke Aharon Dávid Gordon cionista veze-
tő írásait elemzi, kiemelve, hogy haláláig a legnehezebb fizikai 
munkát végezte Palesztinában.  

A Palesztinai hírek között hangsúlyozza, hogy a háborús ké-
szülődés ellenére folyik tovább a bevándorlás és az országépítés. 
Kiemeli: ,,A palesztinai sajtóban mind jobban megerősödnek 
azok a hangok, amelyek a zsidó politikának a Szovjetunióhoz 
való közeledését követelik.”  
 
1948. április 1.   
Első oldalán már támadja a 
lap az USA külpolitikáját, 
amely szerinte nem támogat-
ja eléggé a palesztinai zsidó-
ságot. (Frivol játék)  

Felteszi a kérdést Kristóf 
László cikke: van-e zsidó-
kérdés a Szovjetunióban.  
A válasz természetesen taga-
dó. Hivatkozik arra, hogy 
tilos a ,,zsidó” kifejezés 
használata, csak a ,,jevréj” a 
megengedett, és utal Birobi-
dzsán autonómiájára. A zsi-
dó kultúrával kapcsolatban 
megjegyzi: ,,Különösen nagy tekintélynek örvend a moszkvai 
zsidó színház, amelynek kiváló művésze és igazgatója, Slomo 
Mihoelsz nemrégiben halt meg.” (Természetesen nem írja, hogy a 
KGB gyilkolta meg!)  

A Hírek a Zsidó Államról rovat sajnos már nagy részben hadi-
jelentés. A Hágánának már bombázói is vannak. A magyar kor-
mány palesztinai kulturális megbízottja március 15-én héber 
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nyelvű előadást tartott a jeruzsálemi rádióban a magyar nemzeti 
ünnep alkalmából.  

Mutatja az érdeklődést és a szimpátiát, hogy héber zene- és 
táncmatinét tartottak a Zeneművészeti Főiskolán, amelyen a 
Tarbut héber nyelvű iskola száztagú kórusa nagy sikert aratott. 

 
1948. április 8.  
Scheiber Sándor ismerteti Avigdor Hameiri héber Petőfi-
fordítását. Üdvözli a lap Domonkos Miksát a Hapoél Sportegye-
sület elnöki székében. Itt is, mint minden zsidó kulturális és 
egyéb rendezvényen, hitet tesznek a palesztinai zsidóság mellett, 
támogatva a megszülető új zsidó államot.  

A Palesztinai hírek tudósítanak az ENSZ-szavazást megelőző vá-
rakozásról és a Jeruzsálem körül már megkezdődött harcokról. Deb-
recenben a hitközség tanácstermében Joszef Trumpeldor zsidó hős 
halálozási évfordulójára emlékeztek.  

Budapesten a szovjet–zsidó kul-
túrkapcsolatokat ápoló bizottság 
felkérésére Illés Béla író, a Vörös 
Hadsereg ezredese A szovjet-zsidó 
munkában és harcban címmel tar-
tott előadást. 

 
1948. április 15.  
Hadijelentéseket közöl Palesztinából, 
utalva arra, hogy bizonyos körzetek-
ben ,,az arabok angol és arab tanács-
ra elhagyták eddigi lakóhelyüket”. 
Jöttek a szíriai és iraki csapatok is. Lapzárta utáni rövid hír jelenti, 
hogy a Cionista Nagyválasztmány elhatározta a Zsidó Állam kikiál-
tását május 15-én.  
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Szovjet-zsidó Híradó rovatában felidézi ,,a néhány hónappal ez-
előtt tragikus hirtelenséggel elhunyt világhírű művész, Mihoelsz” 
emlékét, idézve a szovjet-zsidó sajtó (álszent!) nekrológjait.  

 
1948. április 22.  
Visszatér Illés Béla előadására, aki különösen a Szovjet Hadsereg 
zsidó katonáinak hősiességét emelte ki, olyan érdekességekkel, 
mint hogy Pamfilov kozák tábornok – aki a Nagy Honvédő Hábo-
rúban oly sok diadalt aratott – szintén zsidó.  

Megemlékeznek a varsói gettófelkelés évfordulójáról, többek 
között emléktáblát avatnak a Dohány utcai templom udvarán, 
cionista szervezetek részvételével.  

A Népbíróságok Országos Tanácsa tárgyalja Simon Gyula 
hadbíró százados perét, aki halálra ítélte Szenes Hannát. Részle-
tesen beszámol a cionista leány bátor magatartásáról, akit jogtala-
nul ítéltek kémkedésért el, hiszen az angol hadsereg tagja volt. 
Simon Gyula 7 évet kapott. Szenes Hanna nevét már akkor gyer-
mekotthonok, kórházak, hajók és gyárak örökítették meg. (Ma is 
van Budapesten ilyen tér!)  

 
1948. április vége  
Beszámol a Zsidó Egység Demokratikus Hitközségi Párt és a 
Magyar Cionista Szövetség Választási Pártja együttes üléséről, 
ahol Kertész Sándor, a Cionista Szövetség társelnöke is beszédet 
tartott.  

Közlemény adja hírül, hogy – május 1-jére való tekintettel – 
Pészach 8. napján a zsinagógákban reggel 7 órakor is lesz mázkir. 

Nagy örömmel jelenti be a lap az első zsidó győzelmet Haifá-
nál. Az offenzíva folyik, Transzjordánia nem üzent hadat a Zsidó 
Államnak. (Később se, de csapataik harcoltak ellene!) 

A Keren Hajeszod három filmet is hozott Magyarországra az 
épülő országról, amelyeket a hitközségi rendezvényeken is nagy 
sikerrel vetítettek.  
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1948. május 6. 
Az első oldalon közli a Zsidó Egység Demokratikus Hitközségi 
Párt és a Magyar Cionista Szövetség Közös Választási Blokkja 
választási felhívását. Békét és nyugalmat hirdet, és reméli, hogy 
győzelme segítséget nyújt az Izrael Országában hősiesen harcoló 
testvéreknek.  

Örömmel tudatja, hogy a palesztinai harcok súlypontja nem a 
zsidó állam területén van, a Hagana a megszabott határokon túl 
harcol. A Negev északi részén egy új települést hoztak létre. ,,Az 
arabok elszórtan történő folytonos lövöldözése nem befolyásolta 
az építést.”  

 
1948. május 13.  
Háromoldalas vezércikke a zsidó választási esélyeket taglalva 
idézi a cionista vezetők beszédeit, akik a magyar demokráciába 
való beilleszkedés és Erec Jiszraél támogatása mellett szólaltak 
fel. A Hasomer Hacair heti tagértesítője is a választásokon való 
részvételre buzdít. (Baloldali cionista szervezetek tagjai általában 
a munkáspártokra, gyakran a kommunistákra szavaztak). 

A Hírek között bizonyos helyi fegyverszünetekről tudósít a lap 
Palesztinából, amelyeket az angolok erőszakolnak ki, főleg az 
arabok javára. Ugyanakkor jelzi, hogy például Haifából az arab 
lakosok többsége elmenekült, a zsidó csapatok támadásban van-
nak, a beszámolók optimista hangvételűek.  

 
1948. május 22.  
A szinte ünnepi szám nagybetűvel közli: ,,A magyar zsidóság 
ünnepli az önálló Zsidó Államot és Erec hősi küzdőit.” Különö-
sen örvendetes, hogy a Szovjetunió és Amerika egyaránt elismeri 
az új zsidó államot. ,,Ezek után nem vitás többé, hogy a Zsidó 
Állam megbirkózik majd ellenségeivel”. A hétvégén a Pesti Iz-
raelita Hitközség minden templomában ünnepi istentiszteletet 
tartottak, a Dohány utcairól be is számol a lap.  
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Néhány oldallal beljebb ez a cím: Megalakult a harmadik Zsi-
dó Állam, az első szocialista zsidó köztársaság. Részletesen be-
számol a sorsdöntő ENSZ-szavazásról és a diplomáciai háttérről. 
Sajnos, azt is kénytelen megállapítani, hogy az arab államok már 
támadásba lendültek, bár csapataik egyelőre még csak az arabok-
nak szánt országrészekben tűntek fel. Ugyanakkor megnyílt a 
bevándorlás a hazatérők előtt.  

Minden zsidó megmozdulást és szervezetet áthat az államala-
kítás nagy jelentősége, még az Izraelita Felekezeti Alkalmazottak 
Egyesületének közgyűlésén is a Hatikva eléneklésével zárják a 
tanácskozást. 

 
1948. május vége  
A palesztinai hírek új rovatcímmel jelentkezik: Hírek Jiszraélről, 
a Zsidó Államról. (Ezek szerint eldőlt az állam elnevezése, nem 
Júdea vagy Új Júdea lesz.) Alcímei: Anglia tényleges részvétele a 
palesztinai háborúban; A zsidó csapatok hétfő este 8 órakor szün-
tessék be a hadműveleteket; A jeruzsálemi csata. Főleg hadijelen-
tések, de bejelenti, hogy október 1-jéig elkészül a harmadik Zsidó 
Állam alkotmánya. (Ez a mai napig nem történt meg!) Cikkben 
olvashatunk Izrael államának ünnepségeiről a pesti zsinagógák-
ban. Nem csak a nagyobb templomokban, hanem az egyes körze-
tekben is megemlékeztek Izrael állam kikiáltása alkalmából.  

Szokatlan módon verset is közöl a témáról, Barát Endre: Ki-
áltsd ki!... címmel költeményben köszönti a Zsidó Államot. 

 
Kiáltsd ki ágyúdördülésben, 
az aknarobbanás földrengető 
zajában és 
zengesd felvijjogó 
propellerek 
fanfárjain, lihegő motorok 
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dübörgő hangszerén, 
gépek vonító szakszofonján, 
a gyors Halál sikoltó húrjain: 
Éretted, Izrael!... 

 
1948. június 3.  
Az izraeli hírek az angol–arab együttműködést vádolják; kemény 
harcok folynak Jeruzsálem óvárosáért, viszont a Hagana meg-
szállta Nyugat-Galileát. Ennek ellenére havonta 15 ezer alijázót 
fogad be az új állam.  

A Szovjetunió Antifasiszta Komitéja üdvözlő táviratot intézett 
Weizmann professzorhoz, Izrael Állama ideiglenes elnökéhez, 
önérzetesen hivatkozva benne a szovjet kormány érdemeire a 
Zsidó Állam megszületésében.  

Rövid hír: a magyar kormány elismerte Izraelt. Vidéken is ün-
neplik a Zsidó Államot, nagy a lelkesedés, az ünnepségek általá-
ban a Hatikva eléneklésével zárulnak. 
 
1948. június 10. 
Nagy cikkben gyanúsítja az arabokat volt nácik igénybevételével 
hadseregeikben. Szerinte Reichmann tábornok álnéven Eichmann 
is velük harcol. Izraeli hírekben kénytelen megállapítani, hogy 
csak zsidó részről van hajlandóság fegyverszünetre, pedig a kez-
deményezés mindenütt az ő kezükben van,elfoglalták Dzsenint is. 
Megalakult egy zsidó női hadosztály. Érdekes adata: a háború 
jelenleg óránként 250 ezer forintba kerül.  

Rövid hír: Az Óbudai Magyar Ifjak Baráti Köre műsoros estet 
rendezett az ereci szabadságharcosok javára. Ezek szerint a nem-
zsidó lakosság is szimpátiával tekint a zsidó államra. 

A Pro Palesztina Szövetség választmányi gyűlése nagyarányú 
bevándorlást vár a helyzet normalizálódása után Palesztinába, és 
akkor a Palesztina Hivatal meg fogja kezdeni az izraeli vízumok 
kiadását. 
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1948. június 17.  
Üdvözli a palesztinai fegyverszünetet, amelyet a zsidó győzelem 
gyümölcsének tekint. Izraelben megjelennek a normalizálódás 
jelei: megindul a posta és a közlekedés. 

Lapzártakor érkezett: Gromiko szovjet külügyminiszter beszé-
det mondott a Biztonsági Tanácsban, amelyben a felosztási terv 
tárgyilagos keresztülvitelét sürgeti, szemrehányást téve az USA-
nak halasztgató politikájáért. 

Kivándorlókat segíthet a héber–magyar gyakorlati szótár. 
Szerzője szerint: ,,A szótárt chaluch testvéreimnek szántam, akik 
magyar nyelvterületről alijáztak és alijáznak Izraelbe.” 

 
1948. június 24.  
Az izraeli hírek között Bernadotte sikertelen kísérletét kommen-
tálja; a fegyverszüneti tárgyalásokon sem sikerül zsidókat és ara-
bokat egy asztalhoz ültetni, így az ENSZ-békéltetőknek külön-
külön kell tanácskoznia a felekkel. Az izraeli népszámlálás első 
eredményei arabok távozásáról és zsidó bevándorlók érkezéséről 
szólnak. A lap szóhasználatában erősen jelentkezik Izraellel kap-
csolatban is a baloldali álláspont. Egyre gyakoribbak az ilyen 
címek: Nem az arab proletárok, hanem az angol imperializmus 
ellen harcolunk. 

Izrael ideiglenes kormánya közli: ,,A nemzeti hadsereg kerete-
in kívül minden katonai szervezet törvénytelen.” Ez a szélsőjobb-
oldali fegyveres szervezetek – például az Irgun – feloszlatását 
jelenti.  

 
1948. július eleje  
Hírek Jiszraélről rovatában büszkén írja, hogy kinevezték a 
Szovjetunió tel-avivi és Izrael moszkvai követét.  

Az utóbbi napokban az arabok számtalanszor megsértették a 
fegyverszünetet. A fejlődő ország hírei között olvashatunk a jeru-
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zsálemi arab blokád megtöréséről, és arról, hogy Izraelt felvették 
a Nemzetközi Turista Szervezetbe.  

 
1948. július 8.  
A montreux-i Zsidó Világkongresszusról tudósít. A magyar kül-
döttek – köztük Bisseliches Mózes, a Magyar Cionista Szövetsé-
ge elnöke – mindannyian felszólaltak. Hosszú cikkben támadja a 
lap Abdullah jordán király igényét Jeruzsálemre. Tovább folyik a 
háborús készülődés. 

Több hír számol be a baloldali cionista Borochov Kör tevé-
kenységéről, klubestjeikről. Új héber tanfolyamokat is indítottak.  
 
1948. július 15.  
Sokat foglalkozik a montreux-i Zsidó Világkongresszussal, ahol 
sok szó esik Izrael megalakulásáról. Sajnálják a zsidó nevelés 
háttérbe szorulását világszerte. A Biztonsági Tanács kiáll a fegy-
verszünet folytatása mellett. 

Folytatódik a győzelmes izraeli offenzíva. 
 

1948. július 22.  
Vezércikke Jeruzsálem ostroma címmel történelmi párhuzamot 
von Jeruzsálem egykori megpróbáltatásai és a jelenlegi arab tá-
madások között. Az arab világban megélénkül az antiszemitiz-
mus; a zsidó kisebbséget teszik felelőssé az arabok palesztinai 
vereségeiért. Elemzi a politikai helyzetet a második fegyverszü-
net után, amelyet ,,leheletnyi szünetnek” tart. Zászlóavatási ün-
nepséget tartott a Gordonia Hacair, az Ichud baloldali párt ifjúsá-
gi és halucnevelő mozgalma. Szinte minden számban megtaláljuk 
a Keren Hajeszod szívhez szóló felhívását a zsidóság számára 
való adakozásra.  
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1948. július vége  
Üdvözli az Egyesült Nemzetek Szervezete békéltetőjének megje-
lenését Palesztinában, bár az angolszász trösztök utasításainak 
végrehajtását várja tőle. Új rovat a Zsidó Világhíradó. Hírei ré-
szint gyakorlatiasak (Kanada zsidó szűcsöket keres), de leleplezé-
seket is olvashatunk arról, hogy Churchill helyeselte a németor-
szági zsidótörvényeket. Mintegy utazásra viszi olvasóit: szól a 
trencsényi új zsinagógáról, a prágai zsidó múzeumról és Heine 
düsseldorfi új szobráról. Határon túlra tekintve, a szabadkai zsidó 
kulturális élet fejlődését örömmel látja, az ottani zsidó kultúr-
egyesület műsoros ünnepség keretében köszönti Izrael Állam 
megalakulását, az alkalomra Herzl Tivadar hatalmas portréját 
készíttették el.  

Magyarországon a zsinagógák sorra megemlékeznek Herzl Ti-
vadarról, a Bethlen téren is emlékünnepélyt tartottak, bejelentve, 
hogy a közeljövőben emléktáblát helyeznek szülőháza falára.  

 
1948. augusztus 5. 
Tudósítása szerint Keresztények és Zsidók Nemzetközi Tanácsa 
svájci konferenciája – dr. Herskovits Fábián pesti rabbi javaslatára – 
üdvözölte az önálló zsidó államot. Másik, a keresztre feszítési tanok 
oktatásból való törlésére vonatkozó indítványát is elfogadták.  

Izraeli hírek: Ben Gurion békefelhívást intézett az arabokhoz, 
Moshe Shertok – Bernadotte felhívására válaszolva – elutasította 
Jeruzsálem nemzetközivé tételét, és az elmenekült 300 ezer arab 
visszatérését a probléma végleges rendezéséhez kötötte. Közzétették 
a 9 napos háború izraeli mérlegét: 30 ezer arab katona közül 5000 
van izraeli fogságban, a veszteségük legalább 20%. 

Bemutatták a hivatalos izraeli címer- és zászlótervezetet. Nem 
egyezik a maival, többek között hét aranycsillag látható rajta, ame-
lyek a Herzl által eredetileg ajánlott 7 órás munkanapot jelképezik.  

 161 



Lelkesen üdvözli a lap a Gellért Endre és Zsoldos Jenő szer-
kesztésében megjelent Palesztina-szótárt, amely sok nevet és 
fogalmat tartalmaz. 

Vidéken is Herzl-ünnepélyeket tartanak az újjászerveződő hit-
községek részvételével. Felhívják a figyelmet a Magyar Rádió 
műsorában elhangzott jiddis dalokra. 

 
1948. augusztus 1. 
Híreiben olvashatunk az izraeli békeajánlat visszautasításáról, amelyet 
angol–amerikai beavatkozásnak tulajdonítanak. Elítéli Bernadotte 
ENSZ-közvetítő ,,álnokságát”. Kiemeli, hogy az arab kommunista 
pártok nem értenek egyet az Izrael-ellenes háborúval.  

Szilágyi Géza két terjedelmes közleményben próbálja igazolni 
azt a régebbi állítást, hogy Verne Gyula zsidó származású lett 
volna.  

 
1948. augusztus 19. 
Lelkesen köszönti a most újonnan bevezetett Kenyér Ünnepét, 
mivel ez ,,új típusú ünnep”. (A rendszerváltás után nem nagyon 
hallani róla…) 

Izraeli hírek szerint az arabok felrobbantották Jeruzsálem leg-
fontosabb vízművét, és egyre erősebben támadják a Negev felé 
irányuló szállítmányokat. Ennek ellenére özönlenek a bevándor-
lók Haifa kikötőjébe. Tel-Avivba megérkezett a szovjet követség. 
Felhívja a lap a figyelmet az arab országok zsidóinak fenyegetett 
helyzetére. (700 ezer zsidó az arab reakció poklában) Az Ichud 
Szocialista Munkáspárt küldöttje Tel-Avivban tárgyalt Ben Guri-
onnal és Shertok külügyminiszterrel, szól arról a kívánságról, 
hogy Izrael határozottan állást foglaljon a népi demokratikus út 
mellett, de szerinte ez nem tehető meg külpolitikai megfontolások 
miatt. Először közöl izraeli szépirodalmat: egy novellát, amely a 
harcokról szól. 
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1948. augusztus vége  
Közli a jeruzsálemi héber egyetem üdvözlő levelét az Országos 
Rabbiképző Intézethez 70 éves jubileuma alkalmából. Mellette 
olvashatjuk, hogy milyen lelkesen fogadta Tel-Aviv lakossága a 
szovjet követet. A szállodára, ahol elhelyezték őket, kitűzték a 
szovjet zászlót.  

Terjedelmes az izraeli híranyag; a harcok mellett az alakuló ál-
lam eredményeiről is beszámol, például arról, hogy új pénzt bo-
csátanak ki, az izraeli fontot. Örömmel jelenti, hogy a kiürült 
Jaffában átépítésekkel egy igazi modern zsidó várost hoznak lét-
re. A Zsidó Világhíradó című rovat részvéttel tudósít az egyipto-
mi zsidók sorsáról, akik közül sokakat internáltak, halálos áldoza-
tok is vannak. 

 
1948. szeptember eleje 
Salgó László élesen tiltakozik az ellen, hogy zsidó összejövetele-
ken gúnyosan viccelődnek az új zsidó állam rovására. Például 
Palesztina helyett ,,dalesztina”, zsíros libát vélnek felfedezni az 
izraeli zászlón.  

Könyvgyűjtési akció indult az izraeli hadsereg részére. A ma-
gyar bevándorlás mértékét jelzi, hogy magyar nyelvű irodalom 
után vágyakoznak. Hírek Jiszraélről, a Zsidó Államról rovatban – 
hivatkozva egy izraeli cikkre – statisztikai hamisítással vádolják 
az angolokat, mert szerintük a mandátum utolsó évében Paleszti-
nában legfeljebb 870 ezer arab élt, nem 1,2 millió. Az arabok 
jelenlegi meneküléséért vezetőik és a brit hatalom a felelős.  
A Zsidó Világhíradó elég keserű olvasmány: az arab országokban 
gyilkolják a zsidókat, akiket sehol nem fogadnak be szívesen 
(Bolívia, Ausztrália, Venezuela). Egyedüli jó hír, hogy a török 
liberálisok kisebbségi jogokat követelnek a zsidóknak, és a hol-
land közvélemény is a zsidó állam elismerését szorgalmazza. 
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1948. szeptember 9. 
Vezércikke határozottan kiáll a zsidóság baloldali orientációja 
mellett. Szlovákiai és nyugat-európai antiszemita jelenségeket 
említ, amelyek ellen csak a népi demokrácia nyújt menedéket a 
zsidóságnak (A zsidó semlegesség kártékony illúziója).  

Ugyanezt az irányvonalat jelzi Sós Endre riportja Isabelle 
Blum belga szocialista képviselőnővel. Izrael államát a szocia-
lizmus felé haladó ,,szakszervezeti országnak” nevezi. Egyenlő-
ségjelet húz a kolhozok és a kibucok között.  

A Zsidó Világhíradó is negatívan ír egy romániai rabbi svájci 
tevékenységéről, mondván, hogy az illető ,,reakciós beszédeket 
tart”. Antiszemita jelenségeket talál az amerikai közoktatás-
ügyben. Cikkben mutatja be Izrael tábornokait, életrajzzal. Arab 
háborús előkészületekről olvashatunk néhány oldallal arrébb. 
Utal titkos párizsi zsidó–tárgyalásokra is. 

Rövid hír egy magyar zsidó fiú hősi haláláról Izraelben. Egy 
budapesti vaskereskedő egyetlen fia 20 évesen esett el 
Daganjánál. ,,Példát mutató élete olyan tiszta volt, mint a föld, 
amelyen dolgozott, és amelyen harcolt, és mint az eszme, ame-
lyért életét adta.” 

 
1948. szeptember 16. 
Herskovits Fábián rabbi írása már címében is belső problémát 
jelez: Udvariassági versenyt a zsidó intézményekben. Kívánja, 
hogy ,,a zsidó intézményekbe hiánytalanul bevonuljon az emberi, 
baráti és testvéri demokratikus légkör, amelynek alapján minden 
zsidó ember szeretettel és ragaszkodással érzi majd sajátjának és 
otthonának a zsidó intézményeket és az egész zsidó életet.” Úgy 
látszik, ezen a téren már akkor is volt némi kívánnivaló! 

Nagy helyet biztosít a lap Izrael tiltakozó jegyzékének, amely-
ben azt kívánja az amerikai kormánytól, hogy a németországi 
hatóságoknak adott utasításából törölje a katonakorú férfiak és 
nők Palesztinába vándorlásának tilalmát. Viszont megígérik, 
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hogy őket Izraelbe érkezésük után nem sorozzák be. (Amerika 
visszautasította a jegyzéket!)  

Meghökkentő hír, hogy Egyiptomban a német hadifoglyokat 
bevonultatták egy laktanyába, ahol a zsidók elleni harcra képzik 
ki őket. A Cionista Nagyválasztmány elhatározta, hogy a jövőben 
szétválasztják feladataikat a zsidó állami feladatoktól, mivel az 
állam létrejött, ma már a cionista mozgalom feladata a bevándor-
lás és a települések létrehozásának ösztönzése. 

Szegedi községkerületi gyűlésen Stöckler Alajos, az Országos 
Iroda elnöke, félreérthetetlenül kiállt a Zsidó Állam mellett, 
hangsúlyozva, hogy a magyar kormány támogatja, hogy a kiván-
dorlók az országot zavartalanul elhagyhassák. (Sajnos ez nem 
volt igy!) 

Büszke jelentés adja hírül, hogy a cionista ifjúság által fenntar-
tott eleki mezőgazdasági kollektíva első lett a búzatermelési ver-
senyben. ,,A szocialista termelési verseny a barikádnak az az ol-
dala, ahol a demokrácia harcosai sorakoznak fel.” 

A Zsidó Világhíradó gyanakvóan fogadja németek és lengye-
lek utóbbi időben megszaporodott jelentkezését zsidó hitre való 
áttérésre. Szerinte ezek fasiszta bűnösök, akik így akarnak eltűnni 
a felelősségre vonás alól. 

Nekrológot olvashatunk Markovits Rodion (1888–1948) író 
haláláról. A Szibériai garnizon világhírű írója halála előtt a te-
mesvári zsidó ifjúsági ,,átrétegző” táborban tett látogatást, szép 
leveléből közöl a lap néhány részletet. 

A kis hírek is a Zsidó Állam iránti érdeklődésről és szimpátiá-
ról szólnak, például: palesztinai filmbemutató Nyírbátorban, 
Herzl-ünnepély Nagyecseden. A megmaradt vidéki zsidóság ne-
hezen tudja helyreállítani életét, vonzza az alija!  

 
1948. szeptember 23  
Vezércikke folytatja az elmúlt két szám vezércikkeiben elkezdett 
,,zsidó semlegesség” témáját. Sós Endre az előzményekben 
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,,páholy-zsidóknak” nevezte azokat a zsidókat, akik nem akarnak 
politikailag állást foglalni, és mintegy kívülről szemlélik a döntő 
politikai összecsapást. Leveleket közöl a lap, amelyek szerint ,,Az 
Új Élet, úgy látszik, kommunista lap kezd lenni… Sós Endre fel-
fogása nem fejezi ki a magyar zsidóság érzelmeit.” (Egyre inkább 
ez volt a valóság, csoda hogy lehozták ezeket!) Herskovits Fábián 
rabbi levelében viszont határozottan egyetért a hitközség és a lap 
baloldalhoz való közeledésével. Szerinte: ,,A zsidókat »páholy« 
elsősorban Izraelben illeti meg. Izraelen kívül a zsidóság feladata, 
hogy nem a páholyban, hanem a közös munka soraiban dolgoz-
zék lelkesen a demokrácia megerősödéséhez…” Állásfoglalása 
annak ismeretében különösen érdekes, hogy ő maga rövid idő 
múlva Nyugatra távozott.  

Az Izraeli Hírekben várja a lap az ENSZ-határozatát Palesztina 
kérdésében. Bernadotte semleges megfigyelő zsidók általi meggyil-
kolása szerinte nem lesz közvetlen hatással az ottani eseményekre. 
A gróf működését elemezve arab barátsággal vádolja, de ,,a gyilkos-
ság sajnálatos és minden felelős tényező által elítélt cselekedet... A 
Tízparancsolat népe nem aljasodhat le a gyilkosság eszközéhez az 
ország nagy kérdéseinek megvalósításában.” 

A Szovjet-zsidó Híradó rózsás képet fest a zsidóság ottani 
,,paradicsomi” életéről. Még mindig jönnek Szovjetunióból volt 
munkaszolgálatosok, és közöl neveket a még ott-tartózkodókról. 

A Zsidó Világhíradó is érvényesíti az új szemléletet. Nyugat-
ról csupa rossz hírt közöl, viszont lelkesen üdvözli palesztinai 
szakszervezeti vezetők csehszlovákiai látogatását, és a Román 
Tudományos Akadémia új zsidó tagjait. 

Ritkán közöl a lap verseket, de most Peterdi Andor egyik köl-
teményét olvashatjuk (Az én öregségem). 

 
1948. szeptember utolsó száma 
Vezércikkének sokatmondó címe: Ilja Ehrenburg útmutatása. A 
szovjet-zsidó író levelében a Szovjetunió Izraellel kapcsolatos 
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álláspontját magyarázza, indokolja. Leszögezi, hogy ,,Izrael álla-
ma nem jelenthet teljes megoldást”. Szerinte, ha előbb létrejön a 
Zsidó Állam, az sem tudott volna ellenállni Rommel csapatainak, 
Palesztina zsidóit is Sztálingrád mentette meg. A cikk végkövet-
keztetése: ,,A népi demokrácia és a szocializmus erőinek érvé-
nyesülésétől függ saját holnapunk, és gyermekeink, rokonaink, 
testvéreink jobb, emberibb, félelem-mentesebb jövője is!” 

Nagy riport számol be a zsidó szövetkezetekről; reméli, hogy 
számuk a jelenlegi nyolcról rövid időn belül megsokszorozódik 
(A JOINT segítségével teremtett új szövetkezetek nagyszerű mun-
kája) Szomorú adat, hogy a Jókai utcai műhelyben 98 dolgozó 
közül 64 özvegy, nagyrészt a meggyilkoltak özvegyei.  

Újabb arab támadásokról adnak hírt Jeruzsálemből, viszont 
nem sikerült megalakítani a tervezett palesztinai arab kormányt. 
Békésebb jelentés, hogy mozgalom indult Izraelben a családne-
vek hebraizálására. Népszerűek a bibliai és földrajzi nevek. Közli 
néhány közéleti személyiség új nevét, például Aubrey Eban új 
neve Aba Evan, Jigal Sukenik vezérkari főnök a Jigal Jadin nevet 
vette fel. Viszont a 73 esztendős Weizmann professzor köztársa-
sági elnökként is eredeti nevét fogja viselni. Saját pénzt és útleve-
let bocsátottak ki. 

Egyre több mártíremlékmű készül el, sajnos, csak az áldozatok 
egy részének a neve olvasható rajtuk, mivel számos család telje-
sen kipusztult, és nincs, aki kérje a hozzátartozók nevének meg-
örökítését. Ezért javasolja a lap, hogy erre is utaljon egy szöveg 
az emlékművön.  

 
1948. október eleje 
A Pesti Izraelita Hitközség új képviselő-testületének közgyűlésé-
ről szóló tudósítással kezdődik, amelyen helyet kap – a szokásos, 
a demokrácia felé irányuló hűségnyilatkozatok mellett – a Zsidó 
Állammal való kapcsolat és a cionisták tevékenysége. Vastag 
betűvel szedett, kicsit fenyegető ez a mondat: ,,Tisztában kell 
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lenni azonban azzal, hogy az önálló zsidó állam megalakulása 
után, az a cionista munka, amelyet addig itt végeztek, nem folyta-
tódhat olyan mértékben és körülmények között, mint korábban.” 

Glosszák a hétről rovatban kritizálja Arthur Koestlert szovjet-
ellenes ,,perfid támadásai” és Palesztinával kapcsolatos, a vallást 
bíráló sorai miatt. Lelkesen üdvözli viszont a Szovjetunió Kom-
munista (Bolsevik) Pártjának könyvkiállításon látható különböző 
– köztük héber nyelvű – kiadványait. Egyikről megjegyzi: ,,E 
művet tudvalevőleg Sztálin írta.”  

Izraeli hírek között olvashatjuk Bernadotte posztumusz javas-
latait, amelyek szerint Jeruzsálem és a Negev elszakítása elfogad-
hatatlanok voltak Izrael számára.  

Utolsó előtti oldalán kénytelen bejelenteni, hogy a miniszter-
elnökség az Új Élet oldalterjedelmét felére, 8 oldalra csökkentet-
te. Reméli, hogy ennek oka a papírhiány, és továbbra is hangoz-
tatja a lap ,,rendíthetetlen kiállását a népi demokrácia mellett”. 

Adományok rovatában sokan a Keren Hajeszodnak adakoznak, 
egy hölgy pedig a Hágáná céljaira.  

 
1948. október 14. 
Nagy helyet kap a kultúra. A vezércikk is a magyar zsidóság 
,,kultúréletével” foglalkozik. Nem a felvevő-képeségben van a 
hiba, hanem a szervezésben és a propagálásban. Nem elég, ha 
,,melegedő nénikék” népesítik be a szabadegyetemi előadásokat. 
Szeretné, ha a zsidó szellemi emberek nemcsak a Goldmark te-
remben, hanem a körzetekben és a perifériákon is vállalnának 
szereplést. 

Hírek Jiszraélről rovat a Negevvel foglalkozik, hangsúlyozva, 
hogy Izrael ,,jogosnak érzi igényeit a Negev ásványi kincseire”. 
(Sajnos, később kiderült, hogy a sivatagban semmi ilyen nem 
található, Salamon király timnai rézbányái hamar kimerültek.) 
Örömmel látja a lap a zűrzavart és az egyenetlenséget az arabok 
között.  
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A cionizmus népszerűségét mutatja, hogy az Általános-
Cionista Blokk Arany János utcai nagytermében maga Scheiber 
Sándor professzor ad elő Az ünnepek és a zsidó népélet címmel.  

Kivándorlási hullámról egyre több hirdetés tanúskodik. Nem 
csak koffereket ajánlanak, hanem például egy Rumbach utcai 
fehérneműüzem tulajdonosai esti tanfolyamon fehérneműszabást 
oktatnának, ,,mellyel úgy Erecben, mint bárhol, biztos egziszten-
ciát teremthet bárki magának”. 

 
1948. október 21. 

A DROR84 győrszentiváni mezőgazdasági kollektívája II. he-
lyezést ért el a Győr megyei mezőgazdasági és ipari kiállításon. 
,,A chaluci mozgalom fiataljai új utakat keresve készülnek a nagy 
feladatokra, amelyek várnak rájuk.”  

Üdvözli a hírt, miszerint ,,az arab és zsidó kommunisták párt-
jai egyesültek, és megalakították a Közös Izraeli Kommunista 
Pártot”. Ezt az eljövendő egység és arab–zsidó barátság jelének 
tartja. (Később szétváltak!) Ezenkívül a negevi harcokról és foko-
zódó alijáról számol be. Az izraeli légiforgalmi társaság közvet-
len légijáratot indított München és Lydda között, havonta 900 
utas számára. 

Választási nagygyűlést tartottak a marxista-cionista pártok, 
amelyek közös listával indulnak a Cionista Szövetség tisztújító 
közgyűlésén. 

Az átrétegeződés jele, hogy a Poalé Agudat Jiszraél85 Buda-
pesten Iparos Jesivát nyit, szakmatanulási lehetőségekkel. 17. 
életévüket betöltött, már jesiva-végzett fiatalokat vesznek fel a 
volt szebeni főrabbi vezetése alatti intézménybe. 

 

84 Baloldali cionista párt ifjúsági szervezete. Főcélja: nevelés a palesztinai 
úttörő (chaluci) életre. 
85 Vallásos, később a cionistákhoz közeledő zsidó szervezet munkástagozata. 
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1948. október vége 
Újabb izraeli győzelmekről számol be a déli fronton, Egyiptom 
sem bír az újonnan alakult kis ország csapataival.  

Összeállítást közöl a lap a Kol Jiszraél, az izraeli rádió rövid 
híreiből. Üdvözli, hogy a lengyelországi Bund zsidó munkásszer-
vezet összeolvad a kommunista párttal. Vidéki cionista körzeti 
konferenciákról ad hírt az utolsó oldalon. A téma – a napi teen-
dők mellett – Izrael helyzete.  

 
1948. november eleje 
Továbbra is lelkesen ír Izrael katonai győzelmeiről. Érezhetően 
egyre kevesebb a cionista vonatkozás a lecsökkent terjedelmű 
lapban. Hangvétele bizonyos tartózkodást kezd felvenni, ami pár-
huzamos a hivatalos írányvonallal. 

 
1948. november 11.  
Ajeruzsálemi Héber Egyetemnek az Országos Rabbiképző Inté-
zetben megrendezett nyelvvizsgáit ajánlja az érdeklődőknek. 

Szlovákiai riportja szerint az ottani zsidó fiatalság ,,feltétlenül 
és azonnal ki akar vándorolni Palesztinába”. (Már aki életben van 
a többéves megszállás után!) Ugyanakkor megjegyzi, hogy a 
munkáspártok tagjai maradni akarnak. Ez legfeljebb a funkcioná-
riusokra vonatkozott. 

Izrael különbéke-ajánlatot tett Egyiptomnak, amely nagy vesz-
teségeket szenvedett az utóbbi harcokban, légierejük teljesen 
megsemmisült. Ez nem tetszik Angliának, amely katonai beavat-
kozással fenyegetőzik Palesztinában. 

 
1948. november 18.  
Már csak a Hírek Jiszraélről, a Zsidó Államról rovat cionista jel-
legű, abban is főleg Angliát kritizálják. Viszont a hírekben meg-
ünnepli Rákosi Mátyás hároméves miniszterelnök-helyettesi 
tisztségét. 
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1948. november vége 
Vezércikke keserűen ír a deportálások emléktábláiról, amelyek-
nek avatásán a keresztény felekezetek képviselői is beszédet 
mondtak. A cím sokatmondó: Akkor kellett volna… 

Folytatja a szlovákiai zsidóságról szóló cikksorozatát Menni 
vagy maradni aktuális címmel. Optimista a Közel-Kelettel kap-
csolatban; a bevándorlástól reméli, hogy nem kell a jövőben Izra-
elnek olyan nagy létszámú katonaság, egyszerű rendőrség is meg-
teszi majd. (Sajnos, ez nem így történt!) 

 
1948. december eleje 
Idéz egy egyiptomi lap Hitler-barát cikkéből. ,,Az arabok ma már 
tudják, hogy Hitlernek igaza van…” Izrael-ellenes angol próbál-
kozásokról tesz említést az Izraelről szóló rovat. Még közli cio-
nista szervezetek rendezvényeinek hirdetéseit, de már csak rövi-
den. Úgy látszik, ezeket már megrendelték és nem lehetett le-
mondani! 

 
1948. december 9.  
A Magyar Cionista Szövetség belső kérdéseivel foglalkozik. Mi-
vel a marxista-cionista pártokhoz tartozik a szövetség tagjainak 
túlnyomó része, reméli, hogy ez a vezetőségben is érvényesülni 
fog (Haladó cionistákat a Magyar Cionista Szövetség élére). Az 
Izraeli Hírek a bevándorlás mellett arról szól, hogy a moszkvai 
izraeli követség átadta az izraeli kormány Tóra-ajándékát a 
moszkvai zsidó főtemplomnak. 

 
1948. december 16.  
Bibó István nagy munkájával foglalkozik, pozitív hangon.86 

86 Bibónak a zsidókérdéssel foglalkozó tanulmánya a Válasz című később 
betiltott folyóirat utolsó számaiban látott napvilágot. Évtizedekig hallgattak 
róla, csak 1984-ben jelenhetett meg újra. 
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Beszámol az ENSZ Palesztinát tárgyaló ülésszakáról, ahol sze-
retnék Izraelt az elfoglalt területek visszaadására bírni.  
 
1948. december 23.  
Hegedűs Nándor az arab országokban lakó zsidók helyzetével 
foglalkozik, érintve az arab menekültek új keletű problémáját. 
Folytatja Bibó könyvének kritikáját; lényegében egyetért vele, de 
szóvá tesz bizonyos tévedéseket is.  

A rovatcím már a mai írásmód szerint nevezi a zsidó államot: Hí-
rek Izraelről, a Zsidó Államról. (Már nem Jiszraél!) Külön fejezet-
cím: A békés építés első problémái. Olvashatunk a háború folyamán 
fellelt holt-tengeri tekercsekről. Utolsó oldalán megnyugtatja az 
olvasót, hogy a Hapoel sportegyesületben ,,szorgalmasan tréningez-
nek a zsidó fiatalok. A Hapoel hozzájárul ahhoz, hogy a zsidó fiatal-
ságból edzett, izmos dolgozók váljanak.” 

 
1948. december vége 
Vezércikke kénytelen tollhegyre tűzni a kellemetlen jelenségeket: 
tömeges kivándorlási szándék, bizonytalan jövő. Próbál lelket 
önteni olvasóiba, bizalmat ébreszteni a kialakuló népi demokrácia 
iránt. (Az aggodalmaskodókhoz). (Írója Stöckler Lajos hitközségi 
elnök, még nem sejti, hogy az ÁVH őt is le fogja tartóztatni!)  

A Negevben kiújultak a harcok. Mivel az egyiptomi légi had-
erőt az angolok megerősítették újra támadnak, de ez nem tartja 
vissza a zsidó hadsereget. 

 
1949. január eleje 
A hirdetések is az alijázóknak szólnak. Például: ,,Kivándorlók! 
Erecben a legjobban keresett szakma csempézés. Egy hónap alatt 
tökéletesen kitanulhatja.” Vagy:,,CHAVÉRIM! Útlevélkép Még ol-
csóbban Reich Jenő fényképészmester JÖJJETEK CHAVERHOZ!” 
De kínál magyar–héber zsebszótárt is.  
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A Hírek Izraelről, a Zsidó Államról rovat Angliát hibáztatja a 
harcok folytatódásáért, ugyanis ők támogatják Transzjordániát és 
Egyiptomot. 

 
1949. január 13.  
Első oldalán ismerteti Izrael alkotmánytervezetét, amelyet nem 
csak az ottani lakosság, hanem az egész világ zsidósága nagy 
érdeklődéssel várt.  

Egyre többet ír a világszerte jelentkező antiszemitizmusról.  
Befejezi Bibó István könyvének értékelését. Alapjában jó vé-

leménye van, kisebb dolgokban tér el a szerzőtől.  
Bekövetkezett az első összecsapás az izraeli és angol légierő kö-

zött. Az életben maradt angol pilóták izraeli hadifogságba kerültek. 
Az angol tiltakozójegyzéket az izraeli kormány visszaadta, mivel an-
nak címzése csak a ,,palesztinai zsidó hatóságokhoz” szólt.  

Rövid hirdetések a cionista szervezetek gyűléséről. 
 

1949. január 20. 
A gettó felszabadításának évfordulóját ünnepli.  

Szomorú olvasmány a megszűnt hitközségek listája.  
Nagybetűs címmel ír Lenin halálának 25. évfordulójáról.  
Tovább folytatja az izraeli alkotmánytervezet ismertetését, ki-

emelve a bevándorlás jogának biztosítását. 
 

1949. január vége  
Scheiber Sándor ismerteti a budapesti zsidóság Jeruzsálemben 
megjelent kétkötetes történetét.  

Visszatérve a Lenin-évfordulóra, ír a Magyar Dolgozók Pártja 
hitközségi pártszervezetének (volt ilyen!) ünnepségéről. 

 
1949. február eleje  
A magyar zsidóság jó helyzetét méltatja a népi demokráciában, 
de utal az Izraellel kialakított állami kapcsolatokra. Ugyanakkor 
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elismeri ,,a magyar zsidóság egy bizonyos rétegének mestersége-
sen szított, kóros izgalmi állapotot”. Elítéli a ,,kivándorlási pszi-
chózist”. 

Jó hírek érkeznek Izraelből. Az európai államok elismerik dip-
lomáciailag, és megnyílnak a ciprusi táborok kapui.  

 
1949. február 10.  
Vezércikke már címében is állást foglal: Csak a szocializmus di-
adala fejezheti be a nagy pert! Sós Endre ebben az írásában üd-
vözli az izraeli követség létrejöttét Magyarországon.  

Zsolt Béla nekrológja megemlékezik nem csak cikkeiről, ha-
nem könyveiről is.  

Megalakult a hitközségen a Magyar–Szovjet Művelődési Társa-
ság helyi szervezete. (Magyar Dolgozók Pártja alapszerv is volt!)  

Beszámol a lap a Rhodosz szigetén folytatott fegyverszüneti 
tárgyalásokról. Egyelőre csak részleges egyezmények jöttek létre, 
viszont a Ciprusról érkező internáltakat 20 ezer ember fogadta 
Haifa kikötőjében.  

Szomorú olvasmány az OMIKE (Országos Magyar Izraelita 
Közművelődési Egyesület) mártírhalált halt 74 tagjának névsora. 
Rengeteg az ismert név: Ámos Imre, Rejtő Jenő, Szomory Dezső 
és sokan mások. 

 
1949. február 17.  
Vezércikke szerint az önálló zsidó állam megszületésével a kelet-
európai országoknak tisztáznia kell a ,,zsidókérdést”. Tiltakozik 
az ellen, hogy ,,a zsidóság szimpátiáját az önálló Zsidó Állammal 
szemben félreértik, és elfelejtik azt a politikai határvonalat meg-
húzni, amelyre magának Izrael államnak magának is szüksége 
van” (Békét, nyugalmat akarunk). 

Közel-keleti hírek között ír az angol terjeszkedésről, és az 
egyiptomi politikai válságról.  
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Egyre erősebb politikai váltásra utal a Könyv rovat is. Szovjet 
irodalmi műveket ajánl, köztük A volokalamszki országút című 
háborús regényt . 

 
1949. február 24.  
Vezércikke már címében is – Népi demokrácia és zsidókérdés (ké-
sőbb már nem ismerték az utóbbi fogalmat) – politizál. Szerinte Iz-
rael megszületése sem szünteti meg a zsidókérdést, a ,,zsidó egység 
a zsidó dolgozó tömegeket a reakciós zsidós nagypolgárság vak és 
kizsákmányolható áldozatává teszi”, ugyanakkor egy bécsi újságnak 
nyilatkozva a lengyel főrabbi – a lengyel kormány zsidóbarátságá-
nak elismerése mellett – nem titkolja, hogy nem sikerült még telje-
sen eltüntetni a ,,tradicionális lengyel antiszemitizmust”. Üdvözli a 
lap a remélt közelgő izraeli–arab megegyezést. 

Izraeli mozaik alcím alatt minden számban kisebb híreket ol-
vashatunk az épülő országból. Az első népszámlálás eredménye: 
713 ezer zsidó és 70 ezer arab lakos.(Később családegyesítés cí-
mén Izrael arabok tízezreit engedte vissza!)  

 
1949. március eleje 
Ír az arab országokban élő zsidók szenvedéseiről, és a kezdődő 
Izrael és Transzjordánia közötti fegyverszüneti tárgyalásokról. 
Kiemelten közli az Izraeli Kommunista Párt programját. 

 
1949. március 10.  
Vezércikke megdöbbentő hirtelenséggel már cionistaellenes!  
A cionizmust a burzsoá nacionalizmus egyik fajtájának minősíti, 
amely ,,nem viszi előbbre a zsidó dolgozók ügyét”. Be is jelenti, 
hogy a lap a jövőben ,,még harcosabban fogja támadni a cioniz-
must”. Sajnos, ez az ígéretét be is tartotta! 

Zsidó Világhíradó külföldi antiszemita jelentésekről számol 
be, valamint közli Nahum Goldmann zsidó közéleti személyiség 
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nyilatkozatát, amely szerint Izrael nem akar beavatkozni a Palesz-
tinán kívüli zsidóság életébe. 

Hírek Izraelről, a Zsidó Államról rovat továbbra is olvasható, 
változatlanul közöl híreket a béketárgyalásról és Izrael minden-
napi életéről. A Szovjet-zsidó Híradó is az ottani zsidók államhoz 
való hűségéről ír. 

 
1949. március 17.  
Vezércikkében Sós Endre utal az utóbbi hetek hazai zsidó eseményei-
re. Állást foglal a népi demokrácia mellett, élesen cionistaellenes, 
utalva arra: ,,Az sem titok, hogy a cionista szervezetek – látva a dol-
gok alakulását – kimondták feloszlásukat.” Előzményként feltünteti, 
hogy Romániában is ez történt. Kitér arra, hogy a Magyar Dolgozók 
Pártjából is ,,kirekesztik” a cionistákat. A kivándorlás kérdésében 
államszerződést sürget, de szerinte ,,nem szabad terjedni engednünk a 
mesterségesen szított kivándorlási lázat”. Tekintettel kell lenni a hazai 
termelési viszonyokra, igényekre. Továbbra is Magyarország a hazája 
,,a dolgozó magyar zsidónak”.  

Talán ezzel függ össze, hogy a lap hasábjain egyre gyakrabban je-
lenik meg Rákosi Mátyás neve. (Képe talán csak azért nem, mert nem 
közölnek fényképeket!) Azért még bőségesen közöl izraeli híreket, 
például, hogy csapataik megszállták az Akabai-öböl izraeli partsávját. 
(Ez már a fegyverszünet után történt!) 

Váratlan megegyezés született Transzjordániával, a jelenlegi de-
markációs vonal lett a határ. Alcímet kap az arab menekültek kérdése. 
Számukat az izraeliek mindössze 200 ezerre teszik, az arab propagan-
da 800 ezerre. (Ez esetben az utóbbi volt közelebb a valósághoz!) 

 
1949. március 24.  
Első oldalán kommentár nélkül közli a Magyar Cionista Szövetség 
ügyeit felszámoló bizottság nyilatkozatát. Az Országos Intéző Bizott-
ság egyhangú határozata: ,,Miután Izrael Állama megalakult, és így a 
Szövetség legfőbb célkitűzése teljesedésbe ment, mert Magyarország 

 176 



és Izrael között ma már normális diplomáciai kapcsolat van, az Intéző 
Bizottság a Magyar Cionista Szövetség működését beszüntette.”  

Ugyanezt tette a Magyar Palesztina Hivatal is.87  
A lapban egy szóval sem kommentálja ezt a szégyenteljes aktust, 

viszont bejelenti a Magyar Izraeliták Átképző és Szövetkezetszervező 
Irodája (MIZRÁT) működésének megkezdését. Az új szervezet lé-
nyegében a zsidóság átrétegeződésének a cionisták által is hangozta-
tott programját fogja megvalósítani. 

Nyugati értelmiségieket célzatosan idézve hangsúlyozzák, hogy az 
Izraelen kívüli zsidóság annak az országnak legyen hű állampolgára, 
amelyben él, és a Zsidó Állammal ,,csupán szellemi kapcsolatok le-
hetségesek”.  

Az OMIKE díszközgyűlésén Stöckler Lajost tiszteletbeli elnökké, 
Kodály Zoltánt pedig tiszteletbeli taggá választották.  

Leírja az új izraeli kormány névsorát, a miniszterelnök és had-
ügyminiszter Ben Gurion, 4 éves programjuk tervgazdálkodást ígér.  

A Világhíradó szerint Törökországban három hitközség feloszlott, 
mivel tagjai az utolsó szálig kivándoroltak. Nem írja, de valószinű 
hogy Izraelbe!  

Eltűntek az utolsó oldalról a cionista szervezetek rendezvé-nyeinek 
eddigi – az utolsó hónapokban azért egyre fogyó – bejelentései. Az 
MCSZ beszűntetése után szakosztályaik, szervezeteik is befejezték 
tevékenységüket.  

  
1949. március vége 
Vezércikke a békemozgalomban való részvételre szólítja fel a 
zsidóságot (Tel-Avivtól Chichagóig).  

Sorozat indul Az európai fasizmus és antiszemitizmus titkaiból 
és titkos dokumentumaiból címmel. Olvashatunk a főmufti 1943-
as tiltakozásáról az ,,antiszemitizmus” kifejezés ellen, amelyet a 

87 Az önfeloszlatás oka hivatalos nyomás és a letartóztatástól való félelem volt. 
Utóbbi pár hét múlva mégis bekövetkezett. 
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berlini rádió pozitívan is gyakran használt, és az arabok – sémita 
származásukra való tekintettel – sértőnek tartják. Ígéretet is kap-
tak a szóhasználat jövőbeni mellőzésére. 

Az Izraeli Hírek az egész Negev elfoglalásáról, ezáltal a Vörös-
tengeri kijárat biztosításáról, továbbá az izraeli társadalombiztosítás 
és oktatás kiépítéséről, valamint a nagyütemű lakásépítésről.  

A Zsidó Világhíradó rovatot továbbra is a világszerte jelentke-
ző antiszemitizmus tölti meg.  

Egy jelentés szerint az etiópiai zsidók száma kb. 10 ezer. (Eh-
hez képest százezrek alijáztak közülük az utóbbi évtizedekben!) 

Terjedelmes cikket közöl Sztálin a jiddis népköltészetben so-
katmondó címmel. Például egy 110 esztendős odesszai népköltő 
azt kívánja ,,drága Sztálinnak”, hogy ő is érje el ezt a kort. Még 
a pohárköszöntő is „Un far Sztálin, inzer Tate” (Sztálin atyánk-
ra) szól.  

Jiddis szövegeket olvashatunk (magyar fordításukkal). Házassági 
hirdetésekben még közlik nősülni szándékozó izraeliek leveleit. 

 
1949. április eleje 
Nagy részben a MIZRÁT átképzési munkájával foglalkozik. 
Megállapítja, hogy az ,,átrétegeződésnek” bizonyos hátrányai is 
vannak, mivel a jelenlegi zsidó népesség nem nagyon alkalmas 
erre, főleg demográfiai szempontból. Hivatkozik a lap egy francia 
zsidó író véleményére, miszerint az amerikai zsidóság elfordul a 
cionizmustól, mivel az befejezte hivatását Izrael államának meg-
alkotásával. Azért elismeri: ,,Most már minden zsidó örülhet, 
hogy Izrael állama megvalósult, hogy befogadhatja a nácik által 
elüldözött zsidókat, és vallási szempontból is új centrum lehet.” 
Viszont leszögezi, hogy ,,a zsidó nacionalizmusnak nem lehet 
helye más országban”.  

Hírek Izraelről rovat az angol–amerikai imperializmus belső 
ellentéteit is feszegeti, de üdvözli, hogy magyar nyelven is hozzá-
férhető a 78 cikkelyes izraeli alkotmánytervezet. Üdvözli az újság 
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Perec Markis szovjet-jiddis költő ezeroldalas verseskötetének 
moszkvai megjelenését. (A költőt 3 év múlva agyonlőtték!)  

 
1949. április 14.  
Részletes foglalkozik az arab menekültek kérdésével, amely az 
izraeliek szerint csak az általános békeszerződések keretében vet-
hető fel.  

Az Izraeli mozaikban továbbra is olvashatunk a zsidó állam 
fejlődéséről.  

A bevándorlási miniszter rendeletére minden, nem Izraelben 
született gyermeket kormányköltségen metélnek körül.  

A Zsidó Világhíradó a romániai zsidók politikai aktivitását 
méltatja, amelyről jiddis nyelvű rádióbeszéd is elhangzott.  

Az arab országokban is továbbra is üldözik a zsidókat. 
 

1949. április 20.  
A varsói gettólázadás évfordulóján emlékeztet a zsidó hősiességre.  

Megalakult az arab királyság a Jordán két partján, tehát meg-
bukott az önálló palesztinai arab államterve. Izraelben negatívan 
ítélik meg Abdullah király hatalmának erősödését. Célzatosan 
idézi a New York-i Der Aufbau című folyóirat cikkét Izrael és a 
cionizmus elhatárolódásáról, Izrael államának támogatása többé 
nem cionista ügy.  

Szomorú, de Nyugat-Németországban a moziközönség kifü-
tyüli a náciellenes filmeket.  

 
1949. április vége 
Első oldalán május 1-jét köszönti. Ehhez csatlakozik  a terjedel-
mes beszámoló: A békéről, az ötéves tervről és a Népfrontról be-
széltek a pesti hitközség összes templomaiban. A rabbik ünnepi 
prédikációikban elsősorban a béke fontosságát emelik ki.  

Izraelben először ünneplik a Függetlenség Napját (Jom 
Haacmaut).  
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Már csak 50 ezer zsidó tartózkodik Németország és Ausztria 
táboraiban, de decemberig ők is Izraelbe távozhatnak. 

 
1949. május eleje 
A parlamenti választáson való részvételre buzdít, annak ellenére, 
hogy már csak egy listára, a Népfrontra lehet szavazni. Furcsa 
módon, az elmúlt hónapokban kirekesztett cionistákat is erre ösz-
tönzi, a megszólítás: ,,Zsidó testvérem! Cionista érzésű barátom!”  

Közli Anatole France eddig ismeretlen tanulmányát az anti-
szemitizmusról.  

Hírek Izraelről, a Zsidó Államról rovata nagyrészt az egyéves 
függetlenséget köszönti, amely alatt 220 ezer bevándorló érkezett.  

Ír a lap a hitközségi és országos irodai dolgozók május elsejei 
ünnepségéről, amelyre a hitközségi székházat szépen feldekorál-
ták, és udvarán megvendégelték a dolgozókat, akik később csat-
lakoztak az erzsébetvárosi felvonulókhoz. Köszöntötték a Hősök 
terén a Népfront vezetőit és „a magyar dolgozók vezérét, Rákosi 
Mátyást.”  

 
1949. május 12. 
A lap még a választásokkal foglalkozik.  

Az Izraeli Hírek között már hangsúlyozza ,,a romló gazdasági 
helyzetet”. Bevezették az egységes élelem-fejadagot. Megjelent 
bizonyos munkanélküliség, de az utolsó mondat szerint Izraelnek 
sok tanítóra és tanárra van szüksége az iskola korú bevándorló 
gyermekek oktatására. 

A Zsidó Világhíradó is nagy címben hangsúlyozza Izrael gaz-
dasági nehézségeit, különös tekintettel a lakáshiányra. 

 
1949. május 19.  
Elégtétellel állapítja meg: Franco hiába hívja vissza Spanyolor-
szágába a zsidókat.  
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Örömmel tudatja, hogy Izraelt felvették az ENSZ-be, 59. tag-
államnak. A közel-keleti hírekben először említi a napjainkig 
oly sok bajt okozó Gáza-kérdést. Egyiptom hajlandó lenne le-
mondani a területről, ha Izrael azzal együtt átvenné az ott élő 
150 ezer menekültet. A Zsidó Világhíradó egyre inkább az iz-
raeli gazdasági válságot kommentálja. Drágaságról, rossz élel-
mezési viszonyokról ír. 

Utolsó oldalán a Goldmark Károly Zeneiskola jótékony célú 
hangversenyére hív – természetesen orosz zenét adnak elő. 

 
1949. május vége  
Vezércikke a Budapesten megrendezett Világifjúsági Találkozót 
(VIT) köszönti, kifejezve bizalmát az új ifjúságban. Egy ideje új 
rovatot találhatunk a lapban: Elmélkedés a heti-szakaszról, min-
dig egy-egy rabbi tollából. 

Glosszák a hétről rovatában egy francia esetet közöl, miszerint 
egyesek felvetik, hogy Izrael állama megvalósulásával a zsidók 
veszítsék el helyi állampolgárságukat. 

Hírek Izraelről rovat Izrael újdonsült ENSZ-szerepléséről szól. 
Izraeli Mozaik arról számol be, hogy az izraeli parlament jóvá-
hagyta a Magyarország és Izrael között létrejött kereskedelmi 
szerződést. Kiállítást nyílt Tel-Avivban a szovjet kultúra eredmé-
nyeiről.  

A Zsidó Világhíradóban a dél-amerikai zsidók elégedetlensé-
géről, kivándorlási vágyáról ír. Az előre nyomuló kínai kommu-
nisták lehetővé teszik az elfoglalt városokban élő európai zsidó 
menekültek továbbutazását,.az éhező zsidókat segélyezik. (Min-
denesetre jellemző, hogy a zsidók nem akarnak Mao Ce-tung 
uralma alatt élni!) 

 
1949. június eleje 
Ír arról az odesszai zsidó fiatalemberről, aki elfogta Sztálingrád-
nál Paulus tábornagyot.  
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Izraeli Hírekben a lausanne-i béketárgyalások nehézségeiről 
szól. Az arab országok követeléseit nem lehet elfogadni. Helyesli, 
hogy Izrael az ENSZ-ben a gyarmatosítók ellen szavaz. Itt olvas-
hatjuk, hogy Izraelben megállapították az egyes élelmicikkek 
fejadagját, ruházati árukat is csak jegyre lehet vásárolni, egy év 
alatt a zsidó lakosság létszáma 35%-kal nőtt. 

A Házassági hirdetések között még olvashatjuk egy paleszti-
nai állampolgár ,,Együtt utazunk” jeligére feladott szövegét. 

 
1949. június 9.  
Németországi beszámolója szerint 50 ezer zsidó szándékozik Iz-
raelbe alijázni, és 30 ezer amerikai vízumra vár. ,,A hontalanok 
táborában csupán a nagyon öregek maradnak.”  

Hosszú cikket közöl az izraeli társadalmi ellentétekről. (Az 
osztályproblémák kiéleződése Izraelben) Különösen a munkanél-
küliek elégedetlensége. Vastagbetűvel szedett: ,,A nagy nyomor-
ban sínylődő izraeli dolgozók egyre nagyobb érdeklődéssel tekin-
tenek Izrael Kommunista Pártja felé, az egyedüli párt felé, amely 
híven és következetesen szolgálja a dolgozók érdekeit.”  

Szokásos izraeli hírrovata a békés megegyezés esélyeinek 
csökkenéséről számol be. Egyedül az Izraeli Mozaik pozitív, jó 
kulturális hírekkel.  

A Zsidó Világhíradó is célzatos: mindenhonnan antiszemitiz-
musról számol be, de a román munkaügyi alminiszter zsidóbarát 
cikkét örömmel ismerteti.  

 
1949. június 17. 
Első oldalán a Pesti Izraelita Hitközség közgyűléséről ad tájékoz-
tatást, ahol kiálltak a Szovjetunió és a népi demokrácia mellett, 
Rákosi Mátyást éltették, de egy szó sem esett Izrael államáról.  

Megváltozott egy évek óta megszokott rovatcím: az eddigi Hí-
rek Izraelről, a Zsidó Államról helyett most Izraeli Hírek címen 
kisebb terjedelemben közöl többnyire kedvezőtlen jelentéseket. E 
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heti főcímei: Egyre növekszik a drágaság Izrael államában (már 
kisbetűvel írja az állam szót!) és Az arab proletariátus vezérének 
beszéde Izrael függetlenségének évfordulóján. A beszéd termé-
szetesen köszönetet mond a Szovjetuniónak és a népi demokráci-
áknak, amelyek segítettek a függetlenség kivívásában. 

Rövid cikkben még a Tito-ellenes kampányhoz is csatlakozik a lap. 
Kivándorlás – úgy látszik – még van, mert ,,használt és új ha-

jókofferok és bőröndök” kaphatók a Népszínház utcában. 
 

1949. június 23.  
Közli az argentínai magyar zsidóság tiltakozását az odaérkező 
emigránsok – köztük Páger Antal és Szeleczky Zita színészek – 
tevékenysége ellen.  

Felavatták a Pesti Izraeli Nőegylet Délibáb utcai új leányárva-
házát. A falfreskókat Hermann Lipót alkotta.  

Glosszák a hétről rovatban olvashatjuk a jeruzsálemi főmufti 
háború alatti javaslatát Hitler számára Tel-Aviv bombázására. 
Göring azonban nem tekintette a várost stratégiailag fontosnak. 
Viszont az egyiptomi hadsereg angol pilótái nemrég bombákat 
dobtak Tel-Avivra. Ír a jemeni zsidók rossz sorsáról. Csak a fővá-
ros szélén lakhatnak, lovat nem vehetnek, gyalog járnak. Nem 
engedik őket kivándorolni. (Később mégis sikerült, légi úton 
alijázhattak!)  

Az Izraeli Hírek munkanélküliségről szólnak, de azért még 
hangsúlyozza: ,,Az Egyesült Államok az araboknak kedvez. Izra-
el államának igazi érdekeit a nagyhatalmak közül csupán a Szov-
jetunió képviseli. 

 
1949. június vége 
Az első oldalán emlékezik az öt évvel ezelőtti deportálásokra, a 
csendőrök kegyetlenkedéseire.  

Ismerteti a Haladás című tel-avivi levelét, amelyik roppant 
szomorú képet fest Izrael gazdasági helyzetéről. Kommentár: 
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,,Struccpolitikát követ, aki az ilyen valóságokat el akarja titkolni a 
közönség előtt.” (Hát, az biztos, hogy az Új Élet nem hallgatja el az 
Erecből érkezett rossz híreket!) Dominálnak az ottani nélkülözés 
jelenségei; utal az arab országok fegyverkezésére is. Egy francia 
folyóirat ankétot rendezett a marokkói zsidók megmentéséről.  

A nagybetűs címekből egyre inkább eltűnik a ,,Zsidó” jelző. Már 
csak Világhíradó az, amelynek vastagbetűvel szedett fő címe: A cio-
nizmus nem más, mint burzsoá nacionalizmus – idézet a bulgáriai 
zsidók központi bizottságának elnökétől. Ennek ellenére a bolgár zsi-
dók szinte teljes létszámban alijáztak, olyannyira, hogy ,,tekintettel a 
kis gyermeklétszámra”, megszüntették a zsidó iskolákat.  

Lejjebb a New York-i jiddis nyelvű munkáslap éles támadását 
ismerteti ,,a burzsoá nacionalizmus és a reakciós cionizmus” el-
len. Hasonlóan vészjósló hír, hogy állami színházakként működ-
nek ezután a lodz-i és alsó-sziléziai zsidó színházak.  

 
1949. július eleje 
Címoldalán Dimitrov bolgár pártvezető nekrológját olvashatjuk, 
emlékeztetve a náci vérbírák előtti kiállására.  

Ajánlja a MIZRÁT szakmunkásképző tanfolyamait ,,az ötéves 
terv szolgálatában”.  

Izraeli Hírek rovatában idéz az Új Út, magyar nyelvű romániai 
zsidó hetilapból ,,a cionista szociáldemokraták újabb árulásáról”, 
ugyanis az izraeli szakszervezetek kiléptek a Szakszervezeti Vi-
lágszövetségből. Viszont alcímet kap, hogy Izrael csatlakozott az 
Egészségügyi Világszervezethez, illetve hogy három zsidó tenge-
rész kimentett a vízből 35 brit matrózt. 

Világhíradó rovatában méltatja az ORT-iskolákból kikerült 
zsidó traktoristák kitűnő munkáját. 

 
1949. július 14.  
Szilágyi Géza ismerteti az új IMIT Évkönyvet, amelyben – Szabolcsi 
Bence, Scheiber Sándor és mások mellett – Gergely Sándor a szov-

 184 



jet zsidóságról ír, de még ,,Palesztina is méltó helyhez és szellemi 
képviselethez jutott” Zsoldos Jenő írásában. Komlós Ottó 14 lapra 
tömörítette Palesztina politikai, gazdasági és kultúrtörténetét. (Kö-
vetkező évben az Évkönyv már nem jelenhetett meg!) 

Izraeli Hírek: csupa negatívum. Gazdasági válságról, egy ár-
tatlanul kivégzett zsidó tiszt rehabilitásáról és a reformzsidók 
vallási kifogásairól olvashatunk.  

Ugyanez a szemlélet uralja a Világhíradót. Az antiszemitizmus 
hírei mellett aláhúzza, hogy ,,a bolgár zsidóság élesen szembe-
száll minden nacionalizmussal, így a cionizmussal is”. Az ott élő 
9674 zsidó nevében köszönetet mondanak a kormánynak vallás-
szabadságukért. (Elhallgatja a cikk, hogy kb. 50 ezren alijáztak 
Bulgáriából Izraelbe – úgy látszik, nem értenek egyet a cionizmus 
elítélésével!)  

 
1949. július 21.  
Első oldalán új szocialista magyar hazafiságra hívja fel olvasóit.  

Az Izraeli Hírekben arab támadásokról, munkanélküliek tünte-
téseiről szól. Megfilmesítik Thomas Mann József című regényét; 
ez lesz az első Tel-Avivban forgatott színes film. 

A Világhíradó első írása zsidó kolhozparasztok szibériai sike-
reiről számol be. A Romániai Zsidó Nemzeti Bizottság harcot 
hirdet a ,,cionista sovinizmus” ellen.  

 
1949. július vége 
Befejezi Gergely Sándor cikksorozatát a Szovjetunión belüli zsi-
dó életről. Kiemeli benne a zsidók háborús érdemeit, hangsúlyoz-
va, hogy a Szovjetunióban nincs zsidókérdés. 

Izrael Hírei – a munkanélküliségről szóló szokásos jelentések 
mellett – beszámolnak az izraeli héber színház feladatairól tartott 
első nyilvános vitaestről. Nem hallgatja el a háborús pusztulást 
sem. 
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Világhíradó rovatban az utolsó rövid jelentés szerint: egy tel-
jes barlanglakó zsidó törzs érkezett Líbiából Haifába, rabbijuk 
vezetésével. 

 
1949. augusztus eleje  
Sós Endre Bródy Sándorra emlékezik halála negyedszázados év-
fordulóján.  

Felháborodott levél a lap szerkesztőjéhez, amely tiltakozik az 
ellen, hogy Hajdúszoboszlón a szorakozóhelyi tánczenekar időn-
ként a Kol Nidrét játssza.  

Az Izraeli Hírek között olvashatjuk, hogy végre aláírták, Szíriával 
a fegyverszüneti egyezményt, és megszüntették békeidőre a halálbün-
tetést.  

A Világhíradó első híre, hogy a Szocialista Munka Hőse lett 
egy odesszai zsidó kolhoz-munkásnő. A rovatot a libanoni kb. 7 
ezer zsidó fenyegetett helyzetéről szóló rövid hír zárja. 

 
1949. augusztus 11. 
Két teljes oldalon emlékezik vissza az egykor volt fehérterrorra.  

Sokat eláruló közlemény: a Magyar Izraeliták Országos Irodája 
kéri, hogy a K.K.L., a Keren Hajeszod és más, megszűnt cionista 
szervezetek gyűjtőperselyeit sértetlen állapotban a Síp utcába adják 
le, ahol ,,a bennük található pénzösszegek letétbe kerülnek”. 88 

Külön cikkben olvashatunk a munkanélküliek tel-avivi tüntetése-
iről, amelyek a lap szerint a ,,túlméretezett bevándorlással” magya-
rázhatóak – izraeli hírek is megerősítik ezt. Ír az arab menekültek 
egy részének visszaengedéséről a zsidó államba. Ugyanekkor a 
Szovjetunióból tekintélyes búzaszállítmány érkezett Izraelbe.  

Rövid hír arról, hogy Izrael kártérítést kér Németországtól, 
méghozzá előre gyártott házak formájában. (Ez az első hír a né-

88 A jellegzetes kék-fehér perselyek évtizedekig megmaradtak zsidó intézmé-
nyekben, de sok lakásban is. 
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met jóvátételről!) Hírek között jelzi, hogy Izrael történetében 
megjelent az első sztrájk: a tel-avivi pékmunkások szüntették be a 
munkát. 

 
1949. augusztus 18.  
Izraeli Hírek: bizonyos előrehaladás az arab országokkal való 
tárgyalásokban; az arab menekültek egy részét visszafogadják a 
zsidó államba. Izraeli filmek nagy sikert aratnak nemzetközi film-
fesztiválokon. 

A Világhíradó örömmel közli, hogy hetilappá alakult a 
Hatikva, a zsidóság dél-amerikai magyar nyelvű folyóirata. Idéz a 
lapnak az emigráns Páger Antal elleni éles támadásaiból. Talán ez 
némileg ellensúlyozza azt, hogy csak Brazíliában három antisze-
mita folyóirat jelenik meg, ebből kettő német nyelvű.  

 
1949. augusztus vége 
Első oldalán Rákosi Mátyás beszéde található a vallásszabadság-
ról, az állam és az egyházak viszonyáról.  

Eltörölték a kenyérjegyet. Egész oldalas helyszíni tudósítás a 
JOINT egyik, Pannónia utcai szövetkezetéből, kiemeli a cikk, 
hogy nők is dolgoznak a gépeknél, leír néhány fizetést, ezek fel-
tűnően magasak.  

Az Izraeli Hírekben beszámol Herzl Tivadar bécsi hamvainak 
jeruzsálemi újratemetéséről. Elfogadták Ben Gurion törvényja-
vaslatát a kötelező katonai szolgálatról, amely a nőkre is kiterjed. 

Egy bécsi cionista lap szerint Izrael szakítani akar a semleges-
séggel, Ben Gurion pártjának tagjai kiléptek a Szovjetunió Bará-
tainak Társaságából.  

 
1949. szeptember eleje  
Sós Endre hosszú cikkben ír a „lenini–sztálini nemzetiségi politi-
ka” győzelméről Romániában. Kiemeli a 140 ezer jiddis anya-
nyelvű polgár jogait, megjegyezve, hogy a magyar anyanyelvű 
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zsidók a magyar nemzetiséghez tartoznak. A lengyel zsidó ifjúság 
életéből mutat be részleteket egy másik, másfél oldalas cikk, 
büszkén említve, hogy a zsidó fiatalság a gyárakban, bányákban 
és hivatalokban dolgozik.  

Sajnos, hiába keressük az eddig minden számban fellelhető Iz-
raeli Hírek rovatot! 

Üdvözli a lap a VIT alkalmából Budapestre érkező izraeli ifjú-
sági küldöttséget. Szép műsort adtak elő, amely után a szovjet 
Komszomolt éltették. 

 
1949. szeptember 8.  
Vezércikke két teljes oldalon próbálja megnyugtatni a kommunis-
ta átalakulás miatt méltán aggódó zsidó kispolgárokat. Ajánlja a 
szövetkezeteket foglalkoztatásukra (Az értelmiségiek, kisiparosok 
és kiskereskedők jövője). 

Lőwinger Sámuel, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója 
a holt-tengeri tekercsekről közöl alapos tudományos ismertetést. 
Utal Szukenik zsidó régészprofesszor jeruzsálemi kötetére, ame-
lyet a függetlenségi harcokban eltűnt fia és egyik társa emlékének 
szentelt. 

Keretben rövid felhívás: ,,Zsidó Szülő! Teljesítsd zsidó köte-
lességedet! Jelentkezz azonnal gyermeked iskolaigazgatójánál. 
Jelentsd be: Óhajtom, hogy gyermekem rendszeres hitoktatásban 
részesüljön!”  

Ennek háttere az a kormányrendelet, amelyik az 1949–50-es 
tanévtől fakultatívvá tette a hittanoktatást. Ennek következtében 
meredeken lezuhant a zsidó hitoktatásra jelentkező gyermekek 
száma. Optimista módon reméli, hogy a Síp utcai központban és a 
körzetekben sokkal élénkebb kultúrélet lesz, mint tavaly volt. Ez 
nem valószínű, mivel – a vastag betűs előrejelzés szerint – az 
előadások a zsidóság szerepét az európai antifasiszta ellenállási 
mozgalmakban és az új magyar Alkotmány rendelkezéseit taglal-
ják majd. 
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1949. szeptember 15.  
A vezércikk sommás Hazaárulók cím alatt ítéli el a letartóztatott 
Rajkot és társait. 

Egyetlen szó sincs e lapszámban Izraelről, viszont Sós Endre 
meginterjúvolja az Ausztráliai Kommunista Párt „zsidó-ügyi tit-
kárát” – szokatlan tisztség ezekben a pártokban –, aki figyelmez-
tet az ottani antiszemita jelenségekre.  

Közreadja a bulgáriai főrabbi cikkét, akinek hazájában – Európá-
ban egyedül – az egész zsidóság megmenekült a deportálástól. 89 

Az ünnepekre való készülődés tölti be a lapot. Még mindig ol-
vashatjuk a hajókoffereket és bőröndöket ajánló hirdetéseket. 

 
1949. szeptember 22.  
Vezércikkében a rákoskeresztúri temető nagy mártíremlékművé-
nek felavatásáról szól. Zsidó közéleti vezetőkön kívül Bóka Lász-
ló államtitkár és keresztény egyházak vezetői szólaltak fel.  

Továbbra is tudósítanak a Rajk perről Nyolc gonosztevő címmel.  
Felfedezi a nácizmus újjáéledésének jeleit a most létrejött, 

egyelőre Trizónia nevű nyugatnémet államkezdeményben. Felhá-
borodottan írja, hogy Adenauer kancellár nem volt hajlandó fo-
gadni a zsidó szervezetek küldöttségét.  

Átveszi a lap egy szovjet folyóirat cikkét: Anglia egységes 
arab államot akar létesíteni Palesztina arab részéből, Transzjor-
dániából, Szíriából és Libanonból.  

Címet szentel a tel-avivi kikötő építésének kulisszatitkainak, 
amelyet az amerikaiak irányítanak.  

Felszólítja a lap a hazai zsidó ifjakat, hogy menjenek ipari pá-
lyákra, Somló Jenő – mint volt asztalos inas – ajánlja ezt fiatal 
barátainak.  

 

89 A nyilatkozat elhallgatta, hogy a bolgár megszállás alá került Trákiából azért 
Auschwitzba hurcolták a mintegy 20 000 fős helyi zsidóságot.  
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1949. szeptember 29. 
Egy felhívással kezdődik a lap a Tervkölcsön jegyzésére, és a 
vezércikk is ugyanerre szólítja fel a hittestvéreket. (Úgy látszik, 
ez nem elég, mert a lapban is közlik a kormány felhívását, és egy 
cikk is kommentálja az akciót!)  

Cikkcím: Argentíniai zsidók hálával gondolnak a Szovjetunió-
ra. Interjú az Argentin Zsidó Ifjúsági Szövetség elnökével, aki a 
VIT alkalmából érkezett a magyar fővárosba. Alcím: A cionista 
vezetők politikája, amelyet természetesen durván elítél, bár meg-
jegyzi, hogy a Szovjetunió és a népi demokratikus országok 
,,következetesen támogatták a szabad Izrael ügyét”.  

Minden számban találunk romániai vonatkozású híreket, ami 
szoros kapcsolatra mutat a szomszéd ország zsidósággal. Itt is 
kitüntetések és egy Bukarestben zsidó ellenállóról elnevezett utca 
mutatja a vezetés jóindulatát. 

 
1949. október eleje  
Vezércikke a „nyugat-németországi fasizmust” ítéli el. Büszkén 
közli a lap: 150%-ra teljesítették a Tervkölcsön jegyzését a Pesti 
Izr. Hitközség és az Országos Iroda dolgozói. Akik emlékeznek, 
milyen erőszakosan folyt a szervezés, nem csodálkoznak ezen, 
hiszen még „a nyugdíjasok szerény fillérjeiből is 8700 forint ke-
rekedett ki”.  

Egyre növekszik a megszűnt hitközségek szomorú listája. Ás-
ványrárótól Versegig közlik a komor névsort. 

Mivel egyre kevesebbet foglalkoznak a világ zsidóságának 
életével, szinte meglepő egy angol nyelvű zsidó történelemkönyv 
pozitív méltatása.  

Néhány oldallal arrébb üdvözli a teljes Talmud angol nyelvű 
megjelenését. 34 kötetén 31 tudós 18 évig dolgozott!  

Szemelvényeket közöl Heine gondolataiból. 1850-ben így nyi-
latkozott a zsidókról: ,,Különös nép az, amely évezredek óta csak 
szenved, szüntelenül sír, szüntelenül kínlódik, és amely akkor is 
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hűségesen és állhatatosabban ragaszkodik Istenéhez, mint minden 
más nép a nap alatt, amikor Isten megfeledkezik róla.”  

Az utolsó előtti lapon még vannak izraeli hírek, rövidek és 
kedvezőtlenek, például: még mindig 72 ezren vannak a befo-
gadó táborokban; illetve leértékelték a valutát. A sok probléma 
ellenére izraeli héber írók is csatlakoztak a Nemzetközi Béke-
szövetséghez.  

Magyar vonatkozású hír, hogy Budapestről elszármazott mér-
nök nyerte az izraeli katonai temetők építésének pályázatát.  

Világhíradója szokás szerint antiszemita jelenségekről szól. 
 

1949. október 13.  
A zsidók számára rossz emlékű Tiszaeszlár községről írja, hogy 
bevezették a villanyt, és kigyúlt a fény. Remélhetőleg ez a fejekre 
is vonatkozik, bár utolsó mondata büszkén hangsúlyozza, hogy az 
ottani ,,Vörös csillag” minta-termelőszövetkezet lett! 

Izraelről egy szó sincs a lapban, a Világhíradó az utolsó oldal-
ra került, amelynek egyetlen híre, hogy Görögországban külön 
szavazóhelyiségbe utasítják a zsidókat. 

 
1949. október 20.  
Vezércikke furcsa módon a Német Demokratikus Köztársaság ún. 
Német Néptanácsa levelét ismerteti a Pesti Izraelita Hitközség-
hez. Ennek kapcsán leszögezi: ,,Nagyon helytelen utakra téved-
nek azok, akik a fasizmus elleni gyűlöletet a német nép elleni 
gyűlölettel keverik össze.”  

Vitatkozik a lap egy zürichi kalendárium bejegyzésével, 
amelyben gróf Bernadotte képe alatt a felirat: ,,A zsidó terroristák 
által meggyilkolt UNO-közvetítő.” Szerinte nem biztos, hogy 
zsidók ölték meg a svéd megbízottat. (Sajnos, ma már tudjuk, 
hogy így történt!) 

Még mindig keres a DEGOB információs osztálya eltűnt zsi-
dókat!  
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Ismét találunk Izraeli Híreket, és nem csupa rosszat. Egyesítik 
Jaffát Tel-Avivval, ahol az eredeti 60 ezer helyett már csak 4 ezer 
arab lakik. Alcímet kapnak a súlyos lakás- és elhelyezkedési 
problémák és a Jeruzsálem-kérdés, amelyben összecsap az arab, 
az izraeli és a vatikáni álláspont. 

 
1949. október vége  
Vezércikke sürgeti a leszámolást a fasizmus minden megnyilvá-
nulásával.  

Visszaemlékeznek a szlovákiai zsidók háború alatti tragédiájára.  
Izraelből már csak az Izraeli Kommunista Párt XI. kongresz-

szusáról szóló részletes beszámoló tudósít.  
Még van pártszervezet a hitközségben,90 a JOINT kultúrter-

mében kultúrgárdájuk Gogol-darabot ad elő.  
A zsidó szervezetek között ma már rég megszűnteket is talá-

lunk, például a józsefvárosi ,,Szeretet” Nőegylet műsoros teadél-
utánjára invitálnak. A mátyásföldi szeretetotthon Szimhát Tora 
ünnepségén a beszédben merik említeni Erect, ahol ,,a hontalan 
zsidók megtalálták hazájukat”, de az itthoniakat a ,,dicső orosz 
hadsereg által felszabadított haza” szolgálatára szólít fel. 

 
1949. november eleje 
Szokatlanul terjedelmes (kétoldalas) vezércikkében Sós Endre a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulóját ünnepli. A 
cikk hosszas Sztálin-idézettel kezdődik. Később is fél tucatszor 
említi a generalisszimuszt. Zsidó vonatkozás a cikkben bizonyos 
Rosental könyvéből való idézet és egy Lukács Györgyre való 
hivatkozás. 

Bejelenti, hogy ,,Az Izraeli Kommunista Párt harcba indul a 
közel-keleti angol-amerikai imperialisták ellen.”  

90 Röviddel később a hitközségi MDP-alapszervezetet megszüntették. Tagjai-
nak választaniuk kellett állásuk és a párttagság között.  
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Izraeli Hírek rovatban beszámol az izraeli külügyminisztérium 
kelet-európai osztályának vezetője moszkvai élményeiről, aki 
lelkesedéssel beszélt a Szovjetunióban látottakról. Másik híre a 
nyúlfarknyi rovatnak, hogy egyenjogúsították az arab nőket Izra-
elben. Lejjebb beszámol arról, hogy Avigdor Hameiri héberre 
fordította Ady Endre verseit; hivatkozik a Haaretz című lapban 
megjelent tanulmányra. 

 
1949. november 10.  
A hitközségek (neológ, ortodox, status quo) egyesítésének 
szükségességéről szól. Pogromokról érkeznek hírek Irakból, 
ennek politikai háttére, hogy az iraki kormány javasolta az iz-
raeli kormánynak, hogy cseréljenek ki 100 ezer zsidót 100 ezer 
izraeli arabbal. Ezt Izrael elfogadta, de kérte, hogy a zsidók 
magukkal vihessék vagyonukat. Az iraki kormány viszont ki 
akarja fosztani őket távozásuk előtt. (Így is történt!) 

Kulturális előadássorozat kezdődött a Pesti Izraelita Hitköz-
ségben. Jó előadók nívós témákkal szerepelnek, de már telje-
sen kimarad az új zsidó állam említése. 

Izraeli Hírek rovatban közli a Szovjet Kommunista Párt és 
Wilhelm Pick német kommunista pártvezér üdvözlő táviratát 
az izraeli testvérpártnak.  

A Jeruzsálemmel kapcsolatos tárgyalások meghiúsulásának 
jele, hogy Abdullah jordániai király Jeruzsálemet fővárosnak 
akarja nyilvánítani. Erre válaszaként Izrael a város nyugati 
negyedét Izraelhez tartozónak mondaná ki. Már most 1000 
köztisztviselő van Jeruzsálemben, és az izraeli minisztériumok 
készülnek a Jeruzsálembe költözésre. 

A kulturális rovatban az igen kevés pozitív nyugati hír kö-
zött olvashatunk arról, hogy Párizsban három új jiddis filmet 
mutattak be. 
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MISKOLCI ZSIDÓ ÉLET 
Kiadja a Miskolci Aut. Ort. Izr. Hitközség 
 
Az 1948 Purim 
Az induló lap a kevés vidéki zsidó újság egyike. Nagyon megfo-
gyatkoztak ezek a lapok a háború előttihez képest, és ennek okát 
nem kell részletezni. A vidéki zsidóság deportálása, azaz pusztu-
lása után a visszajöttek hajlamosabbak voltak a cionizmus elfo-
gadására, mint régebben, ezért látjuk majd, hogy írásaik gyakran 
közölnek palesztinai híreket, Ereccel foglalkozó cikkeket. Már 
Züszman Alfréd szerkesztő beköszöntőjéből is kitűnik: „Lelkes 
reménységgel akarjuk regisztrálni a sorsközösség tudatában a 
szentföldi szabadságharcosok hősi küzdelmét a szabad és függet-
len Zsidó Állam békéjéért és fejlődésért, mert győzelmük kivívá-
sának elősegítését nemcsak a zsidóság egyetemének, de a világ 
szabadságszerető népeinek érdeke és becsülete is megköveteli.” 

A Zsidó Állam Hírei rovatban megemlékeznek Kfar Ecion hősi 
harcáról, a 35 elesettről. 

Elek Herman József Palesztinához írt Újraszülettünk című ver-
se sokak érzéseinek ad hangot:  

 
Ősi szülőhazám! Te szép Palesztina! 
Kétezer év után szabad vagy újra. 
Ifjak vére hullik a harc mezején 
Zsidó hazámban szabad leszek én. 
Újraszülettünk, Isten adománya 
Légy áldott Úristen, a világ királya. 

 
Másfél oldalon közli impresszióit a Magyar Cionista Szövetség 
1948. évi közgyűléséről. Március idusára megtelt Budapesten a 
Fürst Sándor utcai kultúrterem, a régi és az új vezetőség egyaránt 
szót kapott. Erősíteni akarják a kapcsolatot a galuti és a harcoló 
ereci zsidó között. Megköszönik a Szovjetunió támogatását Izra-

 194 



elnek. A lap sajnálja, hogy a vezetőségből kimaradt a vidéki zsi-
dóság, ez ellen óvást emel.  

Helyi hírek mellett örömmel üdvözlik a miskolci WIZO, a cio-
nista nők világszervezete sikereit. Nagy munkát végeztek, hiszen 
„a dermedt lelkeket, a még csak nemrég hazaszállingózott asszo-
nyokat nehéz volt letargikus közömbösségükből felrázni”. 

Régi zsidó humor rovatuk zárja a lapot, megpróbál mosolyt va-
rázsolni a komor zsidó arcokra. Vicceik néha célzatosak. Például 
az asszimiláció híveit így leckézteti. „Hittan-vizsgán a tanítónő 
kérdezi a kisfiútól: – Mondd meg, fiam, melyik a mi legszentebb 
ünnepünk? – A Purim – válaszol zavartan a kisfiú. – Igazad van – 
mondja a tanítónő –, minálunk, neológoknál a Purim a legfőbb 
ünnep, mert mi folyton álarcban járunk.” 

 
1948. április  
Vezércikkében a Pészachot köszönti. Utána a fővárosi és vidéki 
zsidóság viszonyáról olvashatunk, szerinte az előbbi háttérbe van 
szorítva. 

Emelik a színvonalat a kultúrtörténeti adalékok a Haggadához.  
A Sporthírek után nagyon érdekesek a Szerkesztői üzenetek, 

például a „Rabbikövetelőnek” írott, amely beismeri, hogy a vidé-
ki ortodox hitközségek lelki vezetők nélkül állnak. Egy „Cionis-
tának” azt tanácsolja: „Most nem az egymás közötti viták idejét 
éljük. Majd, ha mienk lesz az Ország – lehet vitatkozni, politizál-
ni. Üdv a zsidó harcosoknak!” 

 
1948. június   
Geyer Albert rabbi, a Zsidó Világkongresszus magyarországi 
elnöke emlékezik A varsói gettó hőseire, majd helyszíni riportot 
olvashatunk a Zsidó Állam tel-avivi kikiáltásáról, amelynek nap-
ján megszólalt a Kol Jiszráél, a zsidó rádió.  

Megindul a Karcolatok rovat, amely a zsidó közélet fonáksá-
gait tűzi tollhegyre. Először a Jointot kritizálja. Politikai elkötele-
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zettséget vagy talán csak realitásérzéket jelez a Nagyon halkan 
című írás, amely a reakciót támadja.  

Cikksorozat indul a deportálást túléltek lélektanáról, legfőként 
a szerénységet ajánlja. 

 
1948. július–augusztus  
A dupla szám Tiso beáv gyásznapján Auschwitzra is utal. Hosszú 
részletet közöl Jeremiás siralmaiból, majd a gyász és vigasz le-
gendáiból. 

Új rovata A vidék hangja, amely különösen az egyre gyakoribb 
vegyes házasságokat tartja problémának. Egy hölgy írása a Joint 
tevékenységét kritizálja, szerinte ma már nem konzerveket és 
szappant kell osztogatni, inkább a fiatalok lakáshoz jutását kelle-
ne segíteni. „És volna még egy nemes cél is, amire juttathatna a 
Joint a konzervek helyett: segítségére lenni az alijázóknak, hogy 
minél előbb, minél felkészültebben és minél biztosabban vághas-
sanak neki az útnak, mely Izrael országának megvédéséhez és 
megmunkálásához vezet.” 

A lap állásfoglalását és szellemét jól mutatja, hogy külön olda-
lon teljes terjedelmében leközli Naftali Herz Imber A remény cí-
mű versét, amely megzenésítve első és utolsó strófáit énekelve a 
Hatikva, a cionista mozgalom dala, majd Izrael Állam hivatalos 
himnusza lett. 

A Szerkesztői üzenetek közül az utolsó anyagi bajokat jelez: 
„Lapunkat csak előfizetőink támogatásából tudjuk fenntartani és 
megjelentetni. Elvárjuk zsidó kultúra igaz barátaitól, akiknek la-
punkat ez ideig küldtük, hogy a csekély előfizetési díjat haladék-
talanul átutalják.” 

Utolsó oldalán érdekes bekeretezett felhívás: „Tanuld meg 
Medinat Jiszraél állam nyelvét, tanulj héberül. Kísérd figyelem-
mel a hitközség héber nyelvű tanfolyamait!” 
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1948. október  
Geyer Albert Zsidógondok címmel az arab országokban élő zsi-
dók súlyos helyzetével foglalkozik. Erős az Izrael-ellenes izgatás, 
sok az erőszakos cselekmény és a megkülönböztetés.  

Folytatódik a „deportált-lélektan” vizsgálata. Most a családju-
kat vesztettek életével foglalkozik. 

Tíz stádiumot sorol fel a hazatérteket ért traumáról. Tevékeny-
séget, aktivitást ajánl gyógyírként.  

Lányi Menyhért Nyílt levél egy halotthoz című írásában a füg-
getlenségi háború egyik hősi halottját búcsúztatja. 

Arccal az Igazság felé cikk keményen odamondogat azoknak, 
akik nem akarnak dolgozni. Ne is reménykedjenek az Aranyvonat 
kincseiben, amelyet a Zsidó Alap juttat majd el hozzájuk. 

Régi zsidó humor rovatban szokatlanul terjedelmes anekdotát 
olvashatunk a prágai szabóról, akire a sófár megfújását bízták.  

Hátlapján Útmutatás az alijázóknak címmel szállítócég ajánl-
kozik a bútorok elszállítására. A lap is támogatja: „Dicséretre 
méltó vállalkozás a közösség érdekében, amit mindnyájunknak 
méltányolni kell. Ne sajnáljuk tehát a fáradságot érdeklődésünk-
kel őt felkeresni.” 

 
1948. december  
A szokásos ünnepköszöntés után Geyer Albert chanukai elmélke-
dése teljesen a mának szólva vizsgálja Izrael és a galuti zsidóság 
helyzetét. Helyesbíteni óhajtja a magyarországi zsidóság képét az 
izraeli eseményekről. „Ne csak a hősi harcokat lássuk meg tehát, 
ne csak a katonai győzelmeket, de lássuk meg teljes nagyságuk-
ban a mögöttük folyó hatalmas erőfeszítéseket is, amelyek nehéz 
harcok idején szabad emberek önálló államát, mintaszerű szerve-
zett országot hoztak létre…” Felveti a kérdést, hogy milyen ha-
tással lesz az önálló Izrael a galut zsidóságára. Izrael nem védel-
mezője vagy törvényes képviselője a zsidóságnak a világ külön- 
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böző országaiban. Ezt egy megfelelő tekintéllyel rendelkező szerve-
zetre kell bízni, és ilyen ma csak egy van, a Zsidó Világkongresszus. 

Meginterjúvolja Szűcs Gézát, az Országos Zsidó Segítő Bi-
zottság elnökét, aki most jött meg a párizsi Joint-konferenciáról. 
Jellemző, hogy  akkor még a konferencia hivatalos nyelve a jiddis 
volt. Felsorolja a magyar delegátusokat (akik közül Stöcker La-
jost, a delegáció vezetőjét és Benedek egészségügyi igazgatót 
később letartóztatták, Jakobson országos igazgatót pedig kiutasí-
tották Magyarországról). Érdekes beszámolókat tartottak Abba 
(akkor még Aubrey) Eban és Mose Sertok (késő Saret) izraeli 
politikusok is. A közelmúlt szenvedései ismeretében „megható 
volt a németek által megvakított ausztriai zsidó vezető méltóság-
teljes fellépése”. Végül természetesen a gyűjtés fontosságára utal, 
hiszen Izrael megsegítése nagy anyagi áldozatot kíván, és a mu-
zulmán országokban élő zsidók is nagy nyomorúságban vannak.  

Az új idők szelét mutatja Lányi Menyhért cikke, amely zsidó 
történelmi tanulságok alapján szólít fel a kialakuló népi demokrá-
cia támogatására (A zsidóság és a közösségi eszme). 

Először olvashatunk olyan írást a lapban, amelyik őszintén 
szól a lakosság körében megnyilvánuló antiszemitizmusról. Van-
nak, akik sokallják a megmaradt zsidók számát. Felszólítja a zsi-
dókat a végcél. De itt vagyunk, és ez az ország a szülőhazánk.” 

Egyoldalas beszámolók zárják a lapot a Mizrachi miskolci 
nagygyűléséről és a miskolci Izraelita Hitközség közgyűléséről.  

 
1949. március   
Vezércikke, amelyet a szokásos módon Züszman Alfréd hitköz-
ségi elnök mint főszerkesztő írt, bizonyos büszkeséggel említi a 
tényt: hogy immár egyéves a Miskolci Zsidó Élet. Történelmi idő 
krónikásának tartja a lapot, mivel ebben az évben „a zsidóság 
története világtörténelemmé vált. Újból államalkotó nép, politikai 
nemzet és ország lett Izrael.” Újságjáról szólva örömmel állapítja 
meg: „Lapunk a miskolci és a vidéki zsidóság szellemi fóruma 
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kívánt lenni, de ma már a helyi és providenciális megnyilatkozá-
saink visszhangjában országos vonatkozású orgánummá fejlő-
dött.” Ezzel indokolja élénk érdeklődését a magyar zsidóság or-
szágos vezetésének ügyei iránt. Kritikáját mindig javító és építő 
szándék vezeti. Nem marad el cikke végéről a „vörös farok”: 
„Felvilágosító és figyelmező írásainkat küldjük lapunk hasábjain 
a dolgozóknak az új gazdasági és társadalmi beilleszkedés, az 
átképzés, a produktív foglalkozás, a termelő munkában és a szö-
vetkezeti mozgalomban való résztvételére e felhívásunkkal, a 
magyar zsidóság eksistenciális fennmaradása érdekében.” 

Utána teljes másfél oldalon üdvözli Izrael első magyarországi 
követét, Ehud Avrielt és munkatársait. 

Benoschofsky Ilona viszont G. M. Riegnert, a Zsidó Világ-
kongresszus vezetőségi tagját köszönti Budapesten, méltatva 
egykori – sajnos sikertelen – kísérleteit a háború alatt a magyar-
országi zsidóság megmentésére. Most az arab országok zsidóinak 
helyzetén próbál javítani. Beszámolója szerint másutt sem rózsás 
a zsidók sorsa, a megszállt Németországban és Amerikában is 
növekszik az antiszemitizmus. Kitért arra is, hogy az USA-ban a 
zsidók a négereket védik, és harcolnak a faji megkülönböztetés 
ellen. (Akkor még nem voltak fekete muzulmánok!) 

Korein Dezső púrimi cikke a zsidó identitáshoz való hűségre 
buzdít, annál inkább, mivel utolsó mondata szerint: „Csődöt 
mondott a gyáva asszimiláció.” 

Következő írása szó szerint idézi a Magyar Cionista Szövetség 
beadványát a pesti izraelita hitközséghez, amelyben Domonkos 
Miksának, az Új Élet 1949. február 3-i számában megjelent Lás-
sunk tisztán című cikke ellen tiltakozik. Az 1944-es Zsidó Tanács 
tagjaként a gettórendőrség vitathatatlan érdemeket szerzett egy-
kori bátor vezetője támadja a cionista mozgalmat – amelyet sze-
rinte kívülről irányítanak – kivándorlási propagandája miatt. 
Olyan látszatot kelt, mintha a magyarországi zsidóság jelentékeny 
része „a szociális renddel nem óhajtaná magát azonosítani”, és 
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ezért akarná elhagyni az országot. A felháborodott cionisták 
vallási bíróság, az úgynevezett bét-din összehívását kérik, mi-
vel Domonkos Miksa, a pesti hitközség főtitkára írásával a 
denunciálás, az ún. meszira bűnét követte el közösségével 
szemben. 

Ez az eset már tükrözi a hivatalos zsidó körök egy részének 
felülről ösztönzött elhidegülését, óvatosságát a cionista mozga-
lommal szemben.  

Természetesen nem maradhat ki a vallási tárgy a lapszám-
ból, Mózes halálának körülményeit elemzi Arje Alter a Midrás 
legendái alapján. 

Két cikk is szól zsidó nők átképzéséről, a termelésbe való 
bekapcsolásáról, egy szövőtanfolyamon 20 és 52 év közötti 
zsidó nőket kérdezget, a cikk záró mondata: „A munkásoké a 
jövő.” Másik írása hősnője is szövetkezetben varrónő, azelőtt 
úrinő volt, nagy társasági életet élt, de most munkásnő, ahogy 
a cikk hangsúlyozza: „A jövendő asszonya!” (Lányi Menyhért, 
a cikk szerzője szerint most boldogabb!) 

Terjedelmesen foglalkozik a miskolci zsidó iskolák történe-
tével. A téma megérdemli, hiszen a hitközségnek már 1730-
ban volt „chéderje”, és 1846-tól „nemzeti iskolája”. Nem emlí-
ti számszerűleg, hogy a tanárok és a gyermekek közül hányan 
lettek a holokauszt áldozatai, csak annyit olvashatunk a végén, 
hogy az épületek ma más célt szolgálnak. 

Régi zsidó humor után a Szerkesztői üzenetek a korszakot 
tükrözik. Van levél, amely tiltakozik az ellen, hogy az Új Élet 
alcímében „a magyar zsidóság lapja” megjelölést használja. 
Válaszolnak arra a vallási kérdésre, hogy szabad-e szombaton 
indulni és utazni Palesztinába. A döntés: nemcsak szabad, de 
szent cselekedet is.  

Hátsó borítóján, a Hitközségi hírek között olvashatjuk a 
Borochov-kör és a Micrazhi rendezvényeit is 

 

 200 



1949. április  
Első oldalán a pészachot köszönti A szabadság dala. Érdekes a 
történelmi értékelése: „Századunk örök szégyene, a fasizmus zsi-
dóirtása tragikusan kiérlelte a szabadságszerető népek támogatá-
sában az üldözött nép ősi-új országát, államát: Izraelt.”. 

Geyer Albert mutatja be a Zsidó Világkongresszus Magyaror-
szági Tagozata által egy kis füzetben közzétett hivatalos izraeli 
alkotmánytervezetet, szó szerint közölve a bevezetést, és kivona-
tosan a fontosabb szakaszokat. Kommentárja szerint a tervezet 
még változhat, de ezek nem fogják érinteni az alapelveket. 

J. Schwartz, a Joint európai elnöke látogatása utáni búcsúfoga-
dásán, amelyen Züszman Alfred, miskolci hitközség elnöke is 
beszédet mondott a vidéki zsidó közösségekről, megállapította a 
magyar zsidóságról, hogy megtalálta a megújhodás útját. A meg-
jelentek véleménye szerint ez nagy részben a Joint által támoga-
tott harminc termelőszövetkezet működésének köszönhető. 

Több pészachi tárgyú írás után olvashatjuk Uri Cvi Grinberg91 
Forradalmi ének című versének nyersfordítását:  
 

Szállj, szállj, lázadás dala, kelj Izrael országáért 
Miként beléhasít az ágyú a hegyben a holtak várával szemben 
Izrael istene nincs a vékony csendben. 
A mi istenünk a vérben mi zúg, mi fellobog a tűzben,  
Midőn megrendülnek az ember fundamentumai. 
 

Részletezi a chalucok hősi munkáját, akik megtörve a sivatag 
csöndjét, majd fütyülő vonatokat vezetnek a Jerichó völgyéig! És 
így fejezi be: 

 

91 Uri Cvi Grinberg (1896–1981) költő és publicista. Jiddis nyelven kezdte, de 
alijázása után a héber költészet termékeny munkása. Szenvedélyes hangú ver-
seiben ostorozta népe hibáit. 
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Kelj, lázadás dala, kelj, légy dala sivatagtájak gyűlölőinek, 
Kik gyűlölik a csöndes csendet az aranyló homokon… 
Gyűlölik a vékonyka hárfákat,  
Mikor fújni kell a harsonákat a népnek kapuin! 
 

Meglátogatja a miskolci pászkagyárat, ahol harminc munkás dol-
gozik Felső-Magyarország ünnepi ellátására. Szomorúan jegyzi 
meg: „Valamikor ezek a helységek önálló pászkaüzemmel ren-
delkeztek, de a deportálás következtében másként alakult a hely-
zet.” (Meg kell hagyni, diplomatikus fogalmazás!) 

Beszámol a miskolci ortodox hitközség közgyűléséről, ki-
emelve Züszman Alfred elnök beszédét.  

Bár a lapban eddig is helyet kapott a kultúra, most megjelenik 
az Irodalom – Könyvek rovat, amelyben az akkor még fiatal Sche-
iber Sándor ír Kodolányi János Vízöntő című kétkötetes regényé-
ről. A recenzens említ néhány címet, olyan művekről, amelyek a 
második világháború után az emberekben az ősi katasztrófával 
kapcsolatos érdeklődést szolgáltak. Scheiber Sándor kiemeli a 
regény aktuális utalásait, nem hallgatva el, hogy ezekbe rejtette el 
Kodolányi „nem éppen jóakaratú és nem elég jól leplezett kritiká-
ját a máról”. Mély értelmű a cikk zárása: „Az első vízözön egyik 
forrása a zsidó irodalom, másodiknak áldozata a zsidóság. Kettős 
ok arra, hogy megemlékezzünk e regényről.”  

Humor rovata állattörténetekkel szemlélteti a hitközségi harcokat. 
„A harcban oroszlánok és sasok kellenek és nem denevérek.” 

Szerkesztői üzeneteiben Lőw Immánuelt idézi, majd kellemes 
pészach ünnepet kíván, hangsúlyozva: Lesana habá bi-
Jerusalaim! (azaz Jövőre Jeruzsálemben!) 

 
1949. május 
Első oldalain Züszman Alfred a Savuotot köszönti, eddig szokat-
lanul magyar hazafias hangnemben: „Mint a magyar rónákon az 
áldásos májusi esőktől most kalászba szökkenő élet a ragyogó 
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napsugár felé, úgy tárul ki a hívő zsidó lélek az isteni kinyilatkoz-
tatás, a Törvény-ünnepének sajátos és bensőséges áhítata előtt.” 

Geyer Albert üdvözli, hogy az ENSZ közgyűlése egyezményt 
fogadott el a népirtás, ahogy ő fogalmaz a „fajgyilkosság” ellen 
(A genocid konvenció). Azóta sokat hivatkoztak erre a határozat-
ra, de keveset tartották be! 

Gyakran foglalkozik a zsidó szövetkezeti mozgalom, a Ma-
gyarországi Izraeliták Átképző és Szövetkezetszervező Irodája 
(MIZRAT) működésével. Üdvözli, hogy ezentúl vidéken is létesí-
tenek csoportokat, számítva a helyi hitközségek segítségére 
(Mizrat – szolidaritás). Scheiber Sándor írása a zsidó tavaszi ün-
nepekhez kapcsolódó népszokásokat magyarázza. 

Üzen az anyaföld címmel a munka és a termelés nagy jelentő-
ségéről olvashatunk, különös tekintettel az Erecben épülő ország-
ra, ahol „pár év alatt kiszélesítik a határokat, megművelik a siva-
tagot, termékennyé teszik a sziklás talajt, és több kenyeret fognak 
tudni a földből kicsiholni, több lakótelepet fognak tudni létesíte-
ni”.Még a savuoti elmélkedés is a jelennek szól: „A Szentföldön 
oly tanokat hirdettek, melyek minden korra az egyetemes huma-
nizmus, a szociális törekvések és az igazságon felépülő társadal-
mi rendek sarkalatos tételeivé lettek. Ilyen irányú építőmunka 
indult meg most Izrael országában.” Mindebből azt a tanulságot 
vonja le, hogy „az Erecen kívüli zsidóság énje csak tórai vonalon 
menthető meg”. Mindezt egy Bialik-idézettel támasztja alá: „Jár-
tok, széthintve magatok körül, öntudatlanul is, szándéktalanul is 
az Eszmét – mint ahogy kiárad az égből a kékség, lombos erdőből 
az árnyék.” 

Másik savuoti cikke is határozottan a zsidóság népi jellege 
mellett tör lándzsát: „Sokezernyi könyvben nem szerepel sehol 
sem a zsidó felekezet. A héber nyelv ezt a szót nem is ismeri. A 
Szentírás mindenütt csak zsidó népről beszél.” 

Következő cikke visszatekintve a miskolci Zsidó Kórház más-
fél százados történetére, megköszöni a Joint támogatását, kiemel-
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ten említve dr. Benedek Lászlót, a szervezet egészségügyi osztá-
lyának vezetőjét. (Pár évvel később az ÁVH börtönében nyomo-
rékká verték.) 

Kimondatlanul, de az alijázókat bíztatja S. Salon haifai költő 
Hangok az éjszakában című verse. 

Szerkesztői üzenetei is erre buzdítanak, a maradóknak minél 
előbbi jelentkezést ajánlanak a hitközség átképző tanfolyamai 
egyikére. Teljesen magukévá teszik a cionizmus átrétegződési 
programját, aminek aktualitását fokozza a kivándorlás nagymér-
tékű megnövekedése, de az itthon maradók se mindig tudták foly-
tatni régi foglalkozásukat a vészkorszak után.  

 
1949. július–augusztus  
Talán a Tisa-Beávnak köszönhetően a lapszám nagy teret szentel 
a gyásznak. Szokatlanul terjedelmes vezércikke is a Soá áldozata-
it siratja. Utána Jeremiás sirámaiból idéz, de még a Rabbiképző 
könyvtárát bemutató cikk címe is: A könyvek temetője. Bejelenti, 
hogy Központi Zsidó Könyvtár létesül, amelybe beolvad a pesti 
izraelita hitközség könyvtára és a Komoly Ottó Könyvtár is. Ál-
lománya meghaladja majd az 50 000-et, de sajnos állandóan ér-
keznek elárvult könyvek, amelyeknek gazdái nem tértek vissza… 

Szemelget a Szentély pusztulásának legendáiból, egy regény-
részlet az ukrajnai munkaszolgálat szenvedéseit idézi fel (Lányi 
Menyhért: Fegyelmező gyakorlat Ukrajnában) 

Kegyelettel emlékezik Herzl Tivadarra, halálának 45. évfordu-
lóján. Kiemeli, hogy 18 kötetes Naplója irodalmi szempontból 
főművének tekinthető. 

Méltatja Bialik sokoldalú irodalmi munkásságát is. Kenéz-
Kurländer Ede Várad zsidó emlékeit eleveníti fel. Ady, Jókai és 
más hírességek is megjelennek az írásban.  

A magyar zsidóság hitfelekezeti szerveinek statisztikája nagyon 
szomorú olvasmány, a pusztulást tükrözi, bár a vidéki hitközsé-
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gek több mint egy harmada még újjáalakult. Jelzi a jövőt viszont, 
hogy az utolsó két évben is 15-20%-kal csökkent a tagok száma.  

Szerkesztői üzeneteiben több mint nyolc sorban idézet „Joseph 
Sztalin, a nagy orosz tanítása”. Még szép, hogy nem nevezi elv-
társnak! 

 
1949. szeptember–október  
Egyre terjedelmesebbek Züszman Alfred vezércikkei. Az 5710. 
esztendő köszöntésekor is hangsúlyozza a zsidó identitás megőr-
zésének fontosságát: „Az új világot építő, a haladó szellemű em-
beriségnek nincs és nem lehet szüksége a lényét és természetes-
ségét megtagadó, »denaturált« zsidókra, hanem csak a vérségét és 
származását a szabad ember jogával és büszkeségével valló, hité-
hez és hagyományaihoz ragaszkodó népi misszióját és emberi 
hivatását tudó és érző zsidóságra.” 

Nagy ünnepeink művészeti vonatkozásai kapnak értő magya-
rázatot Munkácsi Ernő cikkében. Beszélnek a kövek címmel a 
temetőbe vezet minket, felidézve a mártírok emlékét.  

Jom-kipur hagyományos imádságai is megjelennek a lapokon. 
Részletesen foglalkozik a Kol-nidre dallamával, amely Tolsztojt és 
Lenaut is megihlette. Az orosz írók legnagyobbika szerint „ez egy 
vértanú nép dalba sírt szenvedéstörténete”, a magyar származású 
német költő, aki betért egy zsinagógába, könnyekig meghatódott. 

Történeti-földrajzi jellegű az ókori Izraelt, annak határait és 
nevezetesebb városait bemutató írás. Régészeti eredményekre 
támaszkodva igazolja a zsidó nép jogát ősi hazájához. Időszerű-
séget ad az írásnak, hogy Izrael lényegesen megnövelte területét a 
Függetlenségi háborúban aratott győzelmeivel.  

Több vallási tárgyú cikk után Hausen László elemzi Goethe 
kapcsolatát a Bibliával. A szent könyv és a Talmud – amelyet egy 
frankfurti gettóbeli ismerőse által ismert meg, egyaránt nagy ha-
tással voltak rá. 
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Lányi Menyhért további munkaszolgálatos „élményeiről” ír 
(Tízpercszünet). A rettenetes körülmények között is megtartották 
az őszi ünnepet. 

Szellem és humor rovatában főleg régi kelet-európai zsidók 
életéből ragad ki néhány momentumot, hivatkozva a berdicsevi 
cadikra. 

Hátsó borítóján most már Izraeli Híradóval találkozunk, 
amelynek fele Izraelnek a budapesti Világifjúsági Találkozón 
részt vevő 110 tagú küldöttsége programját részletezi. A fesztivál 
megnyitójáról ugyan elkéstek, de fellépéseik mellett szakítottak 
időt Szenes Hanna rákoskeresztúri sírjának megkoszorúzására. 
Utolsó izraeli híradása az ottani vasúti fülkéket mutatja be, még a 
kárpitozást is. Ott a vonatokon nincsenek osztályok, egységes az 
elhelyezés. 

 
 

ÚJPESTI SZABAD ZSIDÓ ÉLET  
 

1947. február 
Beköszöntő száma még a Szabad Újpesti Zsidó Élet címet viseli, 
a közreadó ugyanaz: „Szerkeszti az Újpesti Izr. Hitközség 
Kultúrbizottsága. Megjelenik évente tízszer.” Noha az 1945-ben a 
zsidóság vállalásával (ideiglenesen) eltünedező izraelita jelzőt 
tünteti fel, tartalma szemben áll a csalódást okozott asszimilációs 
törekvésekkel, sok anyagot közöl a cionizmusról, elvileg és moz-
galmilag egyaránt. Szerkesztő Bizottságának bemutatkozó levele 
szerint méltó folytatói akarnak lenni az egykori Újpesti Zsidó Élet 
című lapnak. Kettős támogatást kér olvasóitól: „Először csak el-
olvasás után dobja a szemétkosárba e zsidó szeretettel írt sorokat, 
másodszor foglalkozzék a minden bizonnyal őt érdeklő problé-
mákkal, írjon nekünk az esetleges hibákról, a megvalósítható öt-
letekről, vagy az egyéni fájdalomról és sérelemről…” 
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Nem volt könnyű feladata! Pest környéki városból is volt de-
portálás, amely megtizedelte a hajdani virágzó zsidó közösséget, 
a tizedelést ne úgy értsük, hogy egy tizedük esett áldozatul, ha-
nem úgy, hogy csak minden tizedik újpesti zsidó jött vissza a 
pokolból. Ennek ellenére – ahogy Schwarz Jenő, az újpesti hit-
község elnöke írja cikkében, 1945. február 11-én a hazaérkezett 
munkaszolgálatos és zsidó férfiak közül tizenhatan újjáalakították 
a hitközséget (Gyertyafénynél). 

Egyesületi élet című rovata arról tanúskodik, hogy működik a 
Magyar Zsidók Országos Egyesületének (Mazot) újpesti tagozata, 
a Friedmann Dénes Ifjúsági Kör, amely felújította az egykori 
Venetianer-köri sikeres kultúrestéket, amelynek sportszakosztá-
lyát Czeisler Sándor (később más néven rendőrezredes lett) veze-
ti. Nemes feladata van a Nőegyletnek a könnyek felszárításában. 
Együttműködik a WIZO cionista nőcsoporttal, ennek rövid törté-
netét is olvashatjuk alapításától kezdve. Külön hír jelenti be a 
Haoved Hászocialiszti, a Mapajhoz tartozó cionista mozgalom 
újpesti körzetének megalakulását. Felhívja a hitközség tagjait a 
hétfő esti szichák (beszélgetések) látogatására. Idézi Sós Endre 
előadását: „A cionizmus nem kivándorlás, hanem világnézet. An-
ticionista vagy a cionizmus iránt közömbösséget érző zsidó ma 
nem lehet.” Későbbi, több évtizedes zsidó közéleti tevékenysége 
alapján úgy tűnik, úgy döntött, hogy mégis lehet…  

Murányi Éva, aki feltehetőleg rokona a címlapon feltüntetett 
szerkesztő és kiadó dr. Murányi Miklósnak, a zsidóságtól az ül-
döztetésük alatt eltávolodott, hitehagyott zsidókat üdvözli a zsidó 
rendezvényeken, akik „észre sem veszik talán, milyen hiába ta-
gadták meg apáik hitét, és hiába tettek meg mindent, hogy végleg 
elszakadhassanak a zsidóságtól, az új közösség kapui makacsul 
zárva maradtak előttük”. 

Könyvszemle a zsidó tárgyú kiadványokat mutatja be. 
Hátsó borítóját iparosok-kereskedők hirdetései foglalják el. 
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1947. március 
Murányi Miklós rabbi után a halottaknak állít emléket, majd 
Berda Józsefnek A szellem nevében címmel az újpesti zsidó ifjú-
ság Friedmann-körének ajánlott bekeretezett vesét olvashatjuk: 
 

A SZELLEM NEVÉBEN! 
 
(Az újpesti zsidó ifjúság Friedmann-körének szeretettel) 
A hívő keresztény nem ad feloldást, 
lehajtja fejét, úgy szégyenkezik és tiltakozik. 
Mert eszébe jut, mily szörnyű temető lett 
a város: tömeggyilkosság szörnyű színhelye. 
Hová tüntetek felejthetetlen arcok; 
munkában, lélekben mindenkép magyarok?! 
Hol, merre enyésztek, igaztalan halálba 
taszítva, ti jobbak: 
Nyéki doktor, itteni Karmeliták áldozatos 
orvosa, s te művelt, okosarcú jogász: Székely György 
és szegények tüdejét vigyázó Gárdi doktor. 
Jólesz, a lelkes tanár, vagy Fischer Jenő, 
s te kedves jóivó: Miska bácsi, szép bútorok 
ötvös tudósa? S ti is mind, mind, 
kik halva is égő vádirat vagytok! 
Ki adhat már néktek elégtételt? 
Csak a hívő, emberi lélek, mely hamvaitokból 
ezer színbe pompázó virágszőnyeget 
sző az Ördög által felperzselt, 
megfeketedett mezőn is! 

 
Az irodalom jegyében közli Kiss Arnold, a költő rabbi egy írását, 
amely a háború előtti kor asszimiláns zsidó családját mutatva be, 
ahol a parókás zsidó nagyanyának már római katolikus fia van, de 
az unoka naiv kérdései leleplezik helyzetük álságos voltát.  
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Gervai Sándor a szovjet zsidóságról tart előadást, természete-
sen csupa jót mond.  

Riport a WIZO budai leányotthonáról, amely felvette Szenes 
Anna nevét. Lakói ipari és mezőgazdasági képzésben részesül-
nek, esténként héber és angol tanfolyamon vesznek részt, hiszen 
mindannyian Erecbe készülnek.  

Egyesületi élet rovata sorra veszi az előző számban bemutatott 
újpesti zsidó szervezeteket, kulturális programjaik nagyon szín-
vonalasak. Sok a segély, gyermekkocsikat is kölcsönöznek.  

Könyvszemléje üdvözli Hahn István, a Rabbiképző Intézet ta-
nára zsidó történelemkönyvét. Ez a középiskolás tankönyv a fel-
szabadulás utáni első, immár új szellemben alkotott ilyen tárgyú 
munka. 

Nyílt levél zárja a lapszámot, amely megelégedést nyilvánít az 
új zsidó folyóirat első számával. 

 
1947. április 
Terjedelmes vezércikke és egy riport Lőwy Izsák Újpest zsidó 
megalapítója halálának centenáriumát ünnepli- 

Beszámol a templom újjáépítéséről, a zsidó iskolai nevelés 
helyzetéről. 

Gervai Sándor az 1920-ban települését védve Erecben elesett 
Joszef Trumpeldor hősi életét állítja példaképnek (Oszja). 

Előadási és sportbeszámolók után Scheiber Sándor az Orszá-
gos Rabbiképző Intézet újabb kiadványait ismerteti. Két folyóira-
tot indítottak: Az Országos Rabbiegyesület Értesítője, a másiknak 
csak tartalmát közli, címét nem. 

 
1947. június–július 
Vezércikke a három évvel azelőtti szörnyűségre, az újpesti zsidók 
deportálására emlékeztet.  

 209 



Hitközségi szemle és Chevra Kadisa hírek után Az újjászületett 
Venetianer92iskola életével ismerkedhetünk, majd két és fél oldal 
az Ereci hirek. 

Rövid jelentések felölelik az ottani élet különböző szegmense-
it, különös tekintettel a bevándorlásra.  

 
1947. augusztus–szeptember 
A zsidó újévet köszönti a vezércikk.  

Vadász Sándor hazaérkezése utáni benyomásai hiányolják a 
zsidókat a zsinagógákból. „Kávéházi terasz az utcán. Péntek este 
van. Harminckét ember a templomban. És zsidók a teraszon! Hol 
nincs üres hely?” (Ma már örülnénk 32 főnek a szép újpesti zsi-
nagógában!) 

Több írást szentel a tanévkezdés, közvetve a zsidó nevelés 
kérdésének. Közli az Oroszországból eddig hazatért zsidó mun-
kaszolgálatosok névsorát, nincsenek sokan, 18 ember. Újra átad-
ják rendeltetésének a Deák utcai aggok házát, amelybe most már 
az egész országból jöhetnek a rászorulók.  

Indul egy Pestkörnyéki Rovat, többek között kispesti beszámo-
lóval, amely nem valami szívderítő: „Koldus a hitközség: a Joint 
tartja benne a lelket. Minden helyiségük bérelt, a székházat a 
szovjet hadsereg burgonyaraktárnak használja.” 

Zsidó hírek a nagyvilágból rovat az egész világból közöl híre-
ket, természetesen a legtöbbet Erecből. 

Böngészés rovata Márai-idézettel kezdődik: „Miért? … mert 
zsidók, mert ellenségek, mert idegenek, mert … mert lehet!” Ol-
vashatjuk Szerb Elek (!) („Balf községben legyöngült szervezetét 
tetűmilliók falták fel”) kiragadott szavait a kikeresztelkedésről 

92 Venetianer Lajos (1867–1922) rabbi, történész, az újpesti zsi-
dóság nagy alakja. 
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(szegény Szerb Antal, már ő is katolikus volt, Prohászka keresz-
telte, mégse menekült meg). 

 
1947. október–november 
Ez a szám feltűnően a hitközség belső ügyeire irányul.  

Ilyen tárgyú cikkek után olvashatunk a Zsidó Világkongresz-
szusról, egyes osztályainak tevékenységéről, kiemelve a kulturá-
lis akciókat, mint „a kifosztás után még fellelhető kulturális érté-
kek, könyvek, műemlékek összegyűjtése, a meglévő könyvtárak 
könyvanyagának feltöltése és felszerelése, új zsidó könyvtárak 
létesítése”. Bizony a zsidó könyvtárak gyakran áldozatul estek a 
vészkorszaknak, például nálunk az 1944/45-ös hideg télen sok-
szor kerültek a kályhákba értékes könyveik.  

A Pestkörnyéki Rovatban a pestlőrinci zsidókat gyászolja.  
Várnainé írása a sékel-akcióra mozgósít: „Fejezze ki a sékel-

megváltás együttérzésünket az országépítő hősi küzdelemmel, 
mely bátran kiáltja oda a világ közvéleményének: nem igaz, hogy 
a zsidó gyáva, hogy csak pénzért tud lelkesedni, nem szeret dol-
gozni… légy öntudatos zsidó, és váltsd meg lélekszám szerint a 
zsidó népi összetartozás jelképét, a sékelt.” 

Ketten beszélnek rovatban Palesztina a téma. Cionista zsidó 
győzködi azt, aki nem akar kivándorolni, hogy ne sajnálja a 
pénzt, ami Erecbe megy. Megcáfolhatatlan utolsó érve: „Nem 
szabad elfelejtenünk: hogyha 1941-ben zsidó államférfiak irá-
nyíthatták volna Palesztina sorsát, ma sok megsiratott testvérünk 
élhetne ott békében és nyugalomban.” 

Zsidó hírek a nagyvilágból között olvashatjuk, hogy az Exodus 
hajó fedélzetén ott van az újpesti Kepecs Imre rabbi. A hajó uta-
sai jelenleg egy Hamburg melletti táborban vannak elhelyezve.  

Az Ereci hírekben már Palesztina felosztásának tervéről szól, 
kiemelve, hogy az ENSZ történetében ez az első határozat, 
amelyben az USA és a Szovjetunió egységesen foglaltak állást. 
(Nem írja, de ez volt egyben az utolsó is!) 
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1947. december 
Chanukai számának vezércikke most Izrael megszületését is ün-
nepli. Állásfoglalása egyértelmű: „Aki ma zsidónak vallja magát, 
annak közösséget kell vállalnia a Zsidó Állammal! A cionizmus 
ma már nem eszme, hanem az egyedül létező zsidó valóság.” Ez a 
hitközségekre is vonatkozik: „Ma már nem lehet arról szó, hogy a 
hitközség kebelében működik egy kisebb-nagyobb cionista kö-
zösség, ma magának a hitközségnek kell teljesen Cion szellemé-
ben működnie, mert csak ez jelenti a zsidó szellemet is!” Ez lé-
nyegében Herzlnek  a hitközségek elfoglalásáról vallott jelszava 
adaptálását jelenti – félévszázados késéssel! 

Az újpestieknek ezen a téren is példát kell mutatniuk.  
Berg József kispesti főrabbi chanuka-magyarázata is az ünnep 

függetlenségi mondanivalóját értelmezi (Ozegmaur). 
Ahogy a mártírhalált halt monori rabbi Ezékiel próféta jóslatát 

adja át (Prófécia száraz csontokról), amely a zsidó nép nagyszerű 
feltámadását énekli meg.  

Részletet kapunk Gervai Sándor Különös arcképek című 
könyvéből. Herzl nem riadt vissza a közönytől és meg nem értés-
től, amely eszméjét fogadta, és végül hívei győztek.  

A hitközség elöljárósága ünnepi ülést tartott a Zsidó Állam 
megalakulása tiszteletére; keretes hír az iskolás gyerekek lelkese-
déséről, elhatározták, hogy ezentúl még nagyobb igyekezettel 
tanulnak ivritül, és a tízperces szünetben lelkes hórát táncoltak. 
Hírül adja a Pestkörnyéki Községkerület megalakulását.  

Büszke új rovat jelenik meg: A Zsidó Állam Hírei. Nagyon op-
timista: „Az arab katonai fenyegetések nem egyebek rosszul sike-
rült propagandánál, az arab seregek egyáltalán nincsenek felfegy-
verezve és kiképezve.” 

 
1948. január 
Az év első száma Újpest felszabadulásának harmadik évforduló-
ját köszönti. „Ma, az évforduló napján az egész újpesti zsidóság 
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egységes szívvel és lélekkel vesz részt a város örömében, mert 
1945. január 10-e alapkövét jelenti annak az új zsidó életnek is, 
mit Isten kegyelméből ma már megvalósítottunk.” 

Gervai Sándor cikke Simon Wiesenthal, a későbbi nácivadász 
leleplező könyvét ismerteti a jeruzsálemi főmuftiról. Megtudjuk, 
hogy Hadzsi Amin el Husszeini 1944 nyarán Endre László meg-
hívására Magyarországon járt, és elégedettségét fejezte ki a de-
portálás felett. Amikor a Kasztner-akció megindult, levélben til-
takozott a magyar külügyminisztériumnál. Felajánlotta Hitlernek 
a mohamedán népek szövetségét, és ma is szervezi az arab fasisz-
tákat a palesztinai zsidók ellen. Nem véletlen, hogy a palesztinai 
angol kormányzat betiltotta az őt leleplező könyvet.  

Jellemzi a helyzet változását, hogy A Zsidó Állam Hírei rovat 
előbbre rukkolt, és megelőzi a Zsidó hírek a nagyvilágból rovatot. 

Színvonalas kultúréletről olvashatunk, sok a műsoros est, az 
idei chanuka-ünnepélyt már az új kultúrteremben rendezték meg.  

Egy Nyílt levél ezzel kapcsolatban a szerinte elhanyagolt zsidó 
nevelés megerősítését indítványozza. Külön cikkek számolnak be 
az angliai és svédországi zsidó életről. 

Utolsó oldalán rövid felhívás található héber nyelvtanfolyamra 
való jelentkezésre. 
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1948. február–március 
Első két oldalán Scheiber Sándor nyilatkozik az immár egyéves 
újságról. Eredményesnek látja az első esztendőt, a lap még cím-
képében is követi a hitközség egykori folyóiratát, az Újpesti Zsi-
dó Életet. Életjelt adtak magukról, emlékeztetve Újpest egykori 
zsidó nagyjaira.  

A következő cikk az 1848-as forradalom centenáriumára em-
lékezik. Utolsó mondata félreérthetetlenül céloz a kommunista 
pártra: „Csak ha megvalósul az általános szabadság, csak ha való-
sággá lesz mindenki számára a legnagyobb magyar pártnak kö-
szöntése (Szabadság!), akkor lesz valósággá a mi köszöntésünk 
is, a Sálom, mely békét hirdet az egész emberiségnek!”  

Tükrözi a kor hangulatát egy esküvői beszámoló, amelyet az 
újpesti pár teljesen héber szokások szerint rendezett 
(„Ereci”esküvő Újpesten).  

Palesztinai hírei nagy bevándorlásról, gazdasági sikerekről 
számolnak be, A zsidó hírek a nagyvilágból az antiszemitizmus 
növekedéséről a nyugati országokban. Csehszlovákiában egyesül-
tek a neológ és az orthodox szervezetek, egy Országos Iroda kép-
viseli a zsidóságot. Néhány év múlva ez nálunk is bekövetkezett. 

Dénes Béla, a szocialista cionisták vezetője a leendő izraeli 
külpolitikáról ír, „az ún. népi demokráciák sokkal közelebb állnak 
hozzá, mint az USA monopolkapitalizmusa, vagy akár Nagy-
Britannia”. Szegény hiába volt baloldali, egy év múlva lecsukták!  

Örömmel tudatja, hogy megalakult a hitközség nyilvános 
könyvtára, amelyhez vastag betűs felhívásban kér könyvadomá-
nyokat. 

A Ketten beszélnek rovatában megindokolja, hogy egy év alatt 
miért csak nyolc szám jelent meg az ígért tíz helyett. Ennek okát 
a magas nyomdaköltségben látja. Kritikai vélemény: „Sok szám-
ból hiányzik a szépirodalmi rész, egy humor-rovat is elkelne, ri-
portot még soha nem láttam, szerkesztőségi posta sincs, szóval 
röviden kifejezve, kissé élénkíteni kellene az újságot.” 
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SZABAD ÚJPESTI ZSIDÓ ÉLET 
 

1948. június–július 
Első oldalán Schwarz Jenő hitközségi elnök köszönti a most 
felavatott emlékművet, amelyen márványba vésték 12 000 új-
pesti mártír nevét és életkorát. Most sem felejtkezik meg a zsi-
dó állam megalakulásáról: „A nyílt seben keresztül keressük 
azt az utat, amit mártírjaink lelke számunkra megvilágít. Ez 
nem lehet más, mint a pozitív zsidóság felé vezető út, mely 
elvezet a zsidó közösséghez, és a megújhódott Zsidó Állam-
hoz, mert Erec Jiszraél a mártírlelkek megvilágításában adja 
meg számunkra a gálutban, szórványban élő zsidóság jog-
egyenlőségét, szabadságát és biztonságát.”  

Csatlakozik hozzá Pollák Jenő, az újpesti M. C. Sz. elnöke, 
aki szerint: „Minden zsidó testvérünknek, amikor e szomorú 
emlékművön a nevek szinte névtelen sokaságát olvassa, érez-
nie kell, hogy az egyetlen kötelességünk elpusztultjainkkal és 
élőinkkel szemben csak az lehet, hogy Cion földjén egy új, 
szabad életet teremtsünk…” Ezért üdvözli az akciót, hogy 
Erecben annyi fát kell ültetni, ahány áldozat nevét olvassuk a 
táblákon.” 

A lapszámban közölt egyetlen vers is a cionista szellemet 
tükrözi vissza. 

Visszaemlékezést olvashatunk az újpesti zsidóság deportá-
lásának szörnyű napjáról, majd Dénes Béla, a Szocialista Cio-
nisták pártjának elnöke vall az emlékművekhez való viszonyá-
ról. Tulajdonképpen helyteleníti ezek állítását: „Mennyivel 
monumentálisabb emléket állíthatott volna ez a magyarországi 
maradékzsidóság, ha a gyászára szánt összeget összegyűjtve 
Izraelbe küldi fát ültetni, gyermeket nevelni, chalucok egész-
ségét javítani.” Viszont az újpesti zsidóság emlékműve útmuta-
tó lehet a jövőre, hogyan kell cselekedn, az élet útja csakis a 
cionizmus. 
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Iskolai beszámolók, a Friedman Dénes93 kör hírei után részle-
teket közöl próféták szavaiból.  

Zsidó hírek a nagyvilágból című rovat is főleg palesztinai vo-
natkozású. 

Külön cikk taglalja a Keren Kajemeth Lejiszraél szerepét és 
feladatait az új Zsidó Államban. Felsorolja munkaeszközeit, a 
perselyeket, emlékkönyveket és faültetést. Hangsúlyozza: „A 
múltban egy reménység megvalósítását jelentette a KKL munká-
ja, ma a valóság megerősítését jelenti, és éppen ezért támogatása 
sürgős kötelességet jelent minden zsidó számára.” 

Tanít a múlt címmel eddig szokatlan módon ókori történelmi 
eseményeket idéz fel, elsősorban az országba való visszatérés 
motívumait.  

Mai szemmel nézve nagy 
tudományos jelentőségű 
Scheiber Sándor profesz-
szor rövid írása, amely a 
Holt-tengeri tekercsek 
megtalálásáról ad hírt. 
Zárómondatai beigazo-
lódtak: „Sejthető, hogy a 
Szentírás szövege és vilá-
ga ismeretét hatalmas 
lépéssel viszik majd elő-
re. Erec földje még sok 
meglepetést tartogat a 
tudomány számára.” Na-
gyon érdekes a Miskolci 

93 Friedman Dénes (1903–1944) rabbi, tudós. Nagy szakiro-
dalmi és történeti munkássága mellett Újpest utolsó főrabbija 
volt, híveivel együtt deportálták, elpusztult. 
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Zsidó Élet megjelenését köszöntő cikk, amelyben nem ért egyet az-
zal, hogy ez az újság lenne az ország első vidéki zsidó lapja, mivel 
ők már előbb jelentek meg. Néhány év múlva ezt már nem írhatta 
volna, hiszen 1950-ben Újpest csatlakozott a létrejött Nagy-
Budapesthez.  

Magukat továbbra is vidéki hitközségnek tartja, és tanácskozás 
összehívását javasolja a problémák megbeszélésére. Ezek első sor-
ban a vegyes házasságok, vagyoni sérelmek, holttá nyilvánítások. 
Demográfiai érdekességű indítványa: „Helyes lenne kiépíteni egy 
olyan szervezetet, amely a vidéki egyedül maradt zsidó asszonyokat 
és férfiakat összehozná, hogy a csonka családokat megmentsük a 
zsidóságnak.” 

Könyvszemléje is az Általános Cionista Blokk kiadványát ajánlja. 
Hátsó borítója szokás szerint hirdetéseket tartalmaz, de a lap jel-

legét mutatja, hogy például egy kertépítő feltünteti, hogy ő „volt 
mikéfista.” 94 

 
1948. szeptember–október 
Vezércikke az újévet köszönti. Örömmel üdvözli Izrael megszü-
letését, amelyet a béketábor részének tekint. 

Teljes terjedelmében leközli Murányi Miklós főrabbinak (aki a 
lap felelős szerkesztője és kiadója is) az újpesti emlékmű felava-
tásán elmondott beszédét, amelynek zárása tele van a népi de-
mokráciát dicsérő kijelentésekkel.  

Közvetlenül utána Geyer Albert a Zsidó Világkongresszus 
Montreux-ben tartott konferenciájáról számol be. Kiemeli a ma-
gyar származású elnök, rabbi Stephen Wise beszédeit, aki őt meg-
jelenésében és előadásmódjában Apponyi Albertre emlékeztette. 
Gyakoriak voltak az ivrit felszólalások, a szellem nagyon hasonlí-

94 MIKÉFE: Magyar Izraelita Kézműves és Földművelési Egylet. 1842-ben 
alapították a zsidó fiatalság termelő szakmák felé való irányítására. A népi 
demokrácia szüntette meg. 
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tott a Cionista Világszervezet tanácskozásaihoz. A kongresszus a 
Hatikva hangjai mellett ért véget. 

Közli Berda József a deportáltak emlékművéhez írott versét: 
 

MEMENTÓKÉNT 
 
Szakadj szét szív, szaggass sokakat, 
sebes szókkal szakadatlanul: 
Isten gyermekei, ezrek ezrei 
haltak meg ártatlanul. 
Tiltakozz ész, lázadj 
tiszta emberi érzület. 
Ami itt történt: maga 
az ördögi őrület! 
…költő szólt így: élve  
égő lelkiismeret,  
mit semmi sötét erőszak 
soha el nem vehet. 
 

Tanít a múlt… címmel rövid zsidó emlékidézést olvashatunk.  
A Hitközségi hírek után az újpesti zsidó szervezetek életét mu-

tatja be, köztük a Magyar Cionista Szövetség újpesti szervezeté-
nek életét is, utóbbi műsoros estjéről másfél oldalas beszámolót 
közöl. „Igazi zsidó szellemet sugárzó műsor volt.” 

A Zsidó Állam Hírei többek között az egyiptomiak által szaba-
don bocsájtott német hadifoglyok felfegyverzéséről szólnak Izrael 
ellen, és pozsonyi antiszemita zavargásokról.  

Felkeresi az újpesti fiatalokat a mosaván, emlékeztet arra, 
hogy az előző mosavák tagjai már Erecben vannak. Scheiber 
Sándor a nagyünnepi zsidó népszokásokból válogat.  

A Ketten beszélnek rovatban olyan magyarországi zsidókkal 
vitatkozik, akik nem támogatják a Zsidó Államot. 

Cionista abécé címen a cionista gondolatot magyarázza. 
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GYERMEKLAPOK 
 

A cionista mozgalom fő bázisát az ifjúság alkotta. Lapjaik több-
nyire minden kor szerinti elhatárolás nélkül, de nekik szólnak. Az 
alábbi újságok viszont külön gyermeklapok, főleg a „cofe” azaz a 
14–16 éves korosztály számára.  

 
 

ITONÉNU 
A Dror Habonim ifjúsági újságja 
Baloldali ifjúsági szervezet lapja, de nem politizál. 

 
1947. október  
Érdekes módon nem érinti a küszöbönálló sorsdöntő közel-keleti 
eseményeket. Iskolai életképek, novellák az állatok és a természet 
szeretetére buzdító írások sorakoznak lapjain. Egy „öreg cofe”95 
levelével kezdődik, amelyik a munka diadalát hirdeti.  

Tartalmából ítélve általános iskolás korú gyermekeknek szól. 
Inkább az általános szórakoztatást és az ismeretterjesztést tűzte ki 
céljául, mint a mozgalmi munkát. Nagyon számít olvasói aktivi-
tására, írásaikra. Ereci levelek buzdítanak a csatlakozásra. „A 
zsidó népnek is van két rétege, az egyik, amelyik a kényelme-
sebb, dologtalan, könnyű sikerekre, meggazdagodásra vár, az 
elpusztul. Az, amelyik dolgozik, kikutatja az igazat, és nem esik 
bele az első sikerbe, ez megerősödik, és visszatérhet az ősi földre: 
ERECBE!” 

Egy iskolai riport meglehetősen csintalan zsidó gyermekeket 
mutat be. Hachsaráról is jelentkezik valaki beszámolóval, majd 
egy indiai történet filozófiai tanulságot hordoz. Talán bátorságra 
és a nehézségek leküzdésére szolgál Scott kapitánynak, a Déli-
sark felfedezőjének naplórészlete. Valamilyen okból egy tábláza-

95 14–16 év közötti cionista ifjú. 
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ton bemutatja a nem-hallók jelbeszédét. Humoros írás és egy ke-
resztrejtvény zárja a számot. 

 
1947 
Keltezés nélküli a nagyobb terjedelmű második szám. Vezércikke 
az újság népszerűségét azzal érzékelteti, hogy a zsidó fiatalok 
összeverekednek érte. Reméli, hogy „minden szám, amit Erecbe 
küldünk, bizonyítani fogja az ottani cofeknak, hogy mi sem ülünk 
itt tétlenül, mi is dolgozunk az Ország építésén, mert minden 
cikk, minden írás egy új követ, egy új téglát jelent…”. 

Sokat ír indiánokról, de a mozgalmi élet teszi ki a lap zömét. 
Zászlókról szólva a vörös zászlót élteti. A kommunikáció történe-
tét bemutatva, a jelekről és az írásról olvashatunk. Találós kérdé-
sek zárják a lapot. 

 
 

REVIVIM 
Vallásos szellemiségű kiadvány. Egyetlen hozzáférhető száma 
nem jelzi pártkötődését.  

 
1947. chanukkai szám 
Jó minőségű papíron szép grafikák hatnak kis olvasói képzeletére. 
A belső borítóján lelkesen üdvözli Izrael megszületését: „Nem me-

se. Zsidó Állam¡” 
Természetesen a Makkabeusok hősiessége dominál lapjain, de 

más, fiatalokat érdeklő témák is megjelennek, valamint a tudományos 
ismeretterjesztés is.  

Közben szlogenek buzdítanak: „Filléredből föld lesz, / gyűjts a K. 
K. L.-nek!” 

Gyermek-száj rovatában fiatalok irodalmi szárnypróbálgatásait ol-
vashatjuk. Terjedelmes Humor rovata igyekszik feledtetni a zsidó 
gyermekekkel a múlt szenvedéseit. 
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IZRAELI SAJTÓ 
 
A magyarajkú palesztinai zsidóság hamar igényelte saját lapjait. 
Legnagyobb és legismertebb ezek közül ma is él, de egy időben 
több célú és árnyalatú magyar sajtótermék közül válogathattak a 
magyar nyelvterületről érkezettek. Nem véletlenül írunk nyelvte-
rületet, mert sokan nem a jelenlegi határok mögül, hanem a 
Kárpát-medence más részeiből, a történelmi Magyarország más 
tájairól vándoroltak őseik földjére. 

 
ÚJ KELET 
Pártonkívüli napilap 

 
A ma is élő izraeli újság eredetileg egy erdélyi zsidó újság címe 
volt, amelynek munkatársai közé tartozott Kasztner Rezső cionis-
ta politikus, a róla elnevezett mentőakció vezetője is. A bécsi 
döntés után betiltották, a háború után Izraelben újraindult a régi 
szellemben, nagyrészt a régi szerkesztői gárdával. Évtizedekig az 
egyetlen Magyarországon kívül megjelenő magyar nyelvű napi-
lap volt, az ottani Magyarországról és a környező országokból 
bevándorolt magyar ajkú jisuv kedvence és sokaknak, akik nem 
tanultak meg elég jól héberül olvasni, egyetlen olvasmánya. 
Ezeknek az idők folyamán bekövetkezett természetes fogyásával, 
azaz elhalálozásával olvasótábora megfogyatkozott, ma már heti-
lapként jelenik meg. Kezdettől fogva igyekezett az új olék beil-
leszkedését segíteni, gyakorlati tudnivalókat, héber nyelvleckéket 
közölt, és nagyon kevés magyarországi vonatkozású írást. Évti-
zedekig az erdélyi Marton Lajos szerkesztette. 

 
1948. augusztus 12. 
A lap első számai sokszorosított jellegűek, belső izraeli és az új 
államra vonatkozó külpolitikai híreket közölnek. Egy magyar 
vonatkozású írást találunk, dr. Marton Lajos cikkét, címe: Ma-
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gyar-zsidó tudós javaslatára nevezték el a Zsidó Államot Izrael-
nek. Ma már furcsa hallani, mivel már átment a köztudatba és a 
közbeszédbe az Izrael elnevezés, de komoly tábora volt a Judea 
vagy Cion névnek is. A döntés meghozatalában oroszlánrésze 
volt dr. Krausz Sámuelnek, a budapesti Rabbiszeminárium volt 
növendékének, aki Angliából támasztotta alá érvekkel javaslatát. 
Különösen a Palesztina elnevezés ellen hadakozott, mert az az 
ókori zsidógyűlölő filiszteusokra emlékeztet. A lap idéz a nemrég 
82 éves korában elhunyt professzor tudományos cikkéből: „Ja-
vaslatomat saját kezdeményezésemre írtam, ha nem fogadják el, 
úgy pusztán történelmi tanulmány marad, ha pedig elfogadják, 
úgy legyen ez hozzájárulás az ország elfoglalásához.”  

Kezdettől fogva sok a hirdetés. Például: „Állást keres? Alkal-
mazottat keres? Egy apróhirdetést az Új Keletbe!” Sokan megfo-
gadták a felhívást.  

 

 
1948. november 30. 
Felteszi a kérdést: Mi a helyzet a magyarországi alija terén? 
Nagy reményei vannak, mivel „a magyar hatóságok minden eset-
ben megadják a kivándorló útlevelet azoknak, akik valamely ál-
lam beutazási engedélyét felmutatják”. Később már nem volt így! 
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Pozitív hangú és hangulatú írás, örömmel közli, hogy felvették a 
kapcsolatot a Magyarok Világszövetségével.  
 
1949. január 13. 
Országos nagygyűlést hirdet a magyar ajkú olék részére. Haifán a 
héber előadásokat magyarra fordítják. Aránylag keveset foglalko-
zik a magyar bevándorlókkal, annál többet az általános politiká-
val, még a külkapcsolatokkal is. Sok az üzenet, pl. értesít valakit, 
hogy rokona, esetleg szülei megérkeztek. 
 
1949. január 14. 
Üdvözli a frissen létrejött magyar–izraeli kereskedelmi szerző-
dést. Ennek részeként az alijázó vagy már régebben kivándorolt 
magyarországi zsidók áruban kihozhatják a vagyonukat. Sok a 
választási propaganda, de megjelennek a házassági hirdetések is. 
Még tart a háború, de az eredmény – Izrael győzelme – már nem 
kétséges. 
 
1949. január 26. 
Még ekkor is a sokszorosított formában jelenik meg.  

Első oldalán az első izraeli választási eredményeket közli és 
kommentálja. Egy másik hír szerint 50 ezer embert foglalkoz-
tatott a voksolás, amelyből 15 ezret a polgárőrség és 5 ezret a 
katonaság állított ki.  

Jó híreket közöl a ciprusi száműzöttek megérkezéséről és Iz-
rael nemzetközi elismeréséről.  

A Keresik őket rovatban neveket sorol fel, mert levelük van, 
amelyet a címzettek a tel-avivi Hitachdut oléj Hungaria96 cí-
men vehetnek fel. A közölt városnevek nagy része erdélyi.  

Egyetlen magyarországi híre: a magyar külügyminisztérium 
szóvivője szerint Mindszenty hercegprímást nem kényszerítet-

96 Magyar olék egyesülete. Sokak beilleszkedését segítette, ma is létezik. 
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ték beismerő vallomására. Jelenleg nem cellában, hanem ren-
desen bebútorozott, asztallal és ággyal ellátott szobában tölti 
vizsgálati fogságát. 

 
1949. március 16. 
Már nem a sokszorosított formában jelenik meg, tartalma is 
dúsabb. 

Héber nyelvleckét közöl, ennek hasznosságán kívül anyagi 
oka is van ugyanis azok a periodikák amelyekben héber szöveg 
is található, jelentős kedvezményeket kapnak. Ez ma is így 
van, az Izraelen kívüli sajtó esetében is. Olvasótábora növek-
szik, a harcok végével tömegek választják Izraelt hazájuknak. 

 
1949. április 5. 
Már rendesen nyomtatott újság nagybetűs címekkel.  

Héber nyelvtanfolyama már a hatodik leckénél tart, és na-
gyon sok a lapban a különböző témájú bekeretezett hirdetés. 
Nincs magyar tárgyú cikk, hacsak nem az, hogy a magyaror-
szági származású Varga Jenő Moszkvában tiltakozik az ellen a 
vád ellen, hogy támogatná a Marshall-tervet. Gyakran találko-
zunk – talán az erdélyi olék miatt – romániai hírekkel, főleg 
háborús bűnösök elítéléséről. 

 
1949. április 7.  
Egyetlen magyar vonatkozású híre: az IKKA97 szeretetcso-
magok vámmentesek Magyarországon. A kedvezmény feltét-
eleiről Budapesten kell érdeklődni. Igyekszik gyakorlati taná-
csokkal segíteni az újonnan jötteket. Egyelőre nincs vészes 
lakáshiány, sok az üres arab ház. 

 

97 Rövidítés: Ibusz Külföldi Kereskedelmi Akció. Csomagokat és adományt 
küldtek vele Magyarországra, főleg Amerikából. 
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1949. április 17. 
Első oldalán üdvözli, hogy Magyarország és Csehszlovákia 20 
évre katonai és barátsági szerződést kötött. Alcíme: „A szerződés 
éle a német imperializmus és szövetségesei ellen irányul.” 

A Szerkesztői levelek között olvashatjuk a rechovoti Doman 
Ferenc felháborodott kérdését: Nem szabad magyarul beszélni? 
Kifogásolja, hogy a katonaságtól való leszerelésnél egy magyarul 
tudó tiszt nem volt hajlandó vele magyarul beszélni. Egyéb ne-
hézségeket sem titkol el, Első nap az olé-táborban címmel elhe-
lyezési problémákat részletez. 

 
1949. április 18. 
Budapestről idézi Rákosi Mátyásnak a Mindszenty-perről tartott 
beszédét, amelyben többek között katolikus monarchia létesítésé-
re irányuló szövetséget feltételez a vádlottaktól.  

Minden várakozást meghaladó bevándorlásról számol be, lel-
kes hangvételét már az új olék panaszai árnyalják. 

 
1949. április 19. 
Első oldalán keretes nekrológ Kahán Niszonról, a magyar cioniz-
mus egyik megalapítójáról. Méltatja munkásságát, utolsó éveiben a 
Keren Kajemet külföldi vagyon-visszaszerzési osztályának a veze-
tője volt. 

53 ezer új bevándorló van az olé-táborokban. A cikk nem rész-
letezi, de ezek az eleinte sátras, később barakk-együttesek a zsú-
foltság miatt az európai bevándorlók számára nehezen voltak 
elfogadhatóak. 

 
1949. május 2. 
A Szerkesztői levelekben Van-e afrikai veszedelem? cím alatt egy 
„egyszerű közkatona” tiltakozik az észak-afrikai olék megkülön-
böztetése ellen. „Ezeknek a fiataloknak a műveltségi foka általá-
ban többszörösen felülmúlja a palesztinai arabok kultúrnívóját. 
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Mit tehet egy szegény fiatal-
ember arról, hogy neki az ara-
bok között kellett élnie…” 

Az első szovjetellenes írás 
az orosz kulturális életben vég-
rehajtott tisztogatásról szól, 
kiemelve, hogy „a diszkreditált 
írók és művészek csaknem 
kivétel nélkül zsidó származá-
súak. „A Pravda közölte a 
teljes névsort, és minden név 
mellett ott szerepelt zárójelben 
az illető eredeti, zsidó hangzá-
sú neve.” Ilja Ehrenburgot is 
támadták, de ő Sztálin hozzá 
intézett levelének felolvasásá-
val egyből elhárította a táma-
dásokat.  

Apróhirdetésekben ajánlja a 
Hadasa magyar kölcsönkönyvtárat, ahol nemcsak kölcsönöznek, 
hanem vesznek és eladnak is könyveket.  

 
1949. május 6. 
Schön Dezső – aki a fejléc szerint kezdetektől a szerkesztésért és 
a kiadásért felelős – egész oldalas cikke: Irodalmi kútmérgezés a 
„gáchál”98 katona körül. A szerző kifogásolja, hogy színdara-
bokban, novellákban nevetségesnek ábrázolják ezeket a katoná-
kat, akik között sok ezer magyar bevándorló van. „Pedig ezek a 
fiuk néha nyugat-európai egyetemeket hagytak ott, hogy Izraelért 
harcoljanak. Kifogásolja: „Az állam nyomorúságos zsoldon tar-

98 A gáchál héber mozaikszó, jelentése ’külföldi mozgósított’ (gijusz chuc 
lárec). 

 227 

                                                 



totta a gáchál katonát. Ruha helyett ócska holmit adott neki, és 
kaszárnya helyett sátrakba dugta. Pedig azért, mert valaki kikép-
zés nélkül, nyomorúságos fegyverzettel, otthon, családi kör és 
barátok nélkül harcol – azért talán csak jár valami.” 

Változatlanul sok az apróhirdetés, megjelent a Levelezés – Há-
zasság rovat is. 

 
1949. május 11.  
Első oldalán reményt keltő cím: Magyarországon rövidesen meg-
engedik a rokonok alijázását. Alcíme már mérsékeltebb: Még 
nem lehet tudni, hogy hány embert fognak kiengedni. Hír szerint 
orvosok, mérnökök és más kategóriák nem hagyhatják el Ma-
gyarországot. Már hetek óta lázban van az érdekelt magyarorszá-
gi jisuv. Az illegális kivándorlás felerősödött Pozsonyon keresz-
tül Bécs felé. Ellenőrizhetetlen hírek szerint a budapesti izraeli 
követ 160 ezer magyar zsidó számára kért kiutazási lehetőséget, 
amihez a magyar kormány természetesen nem járult hozzá. Má-
sok úgy tudták, hogy Magyarországról 50 ezren kapnak távozási 
engedélyt, de az utolsó jelentések már csak 20 ezerről szólnak. 
Egyébként az előző számokban évi 200 ezer bevándorlót tervez-
tek, amely Izrael népességét a távoli jövőben 10 millióra emelné. 
(Ez nem vált be, 1956-ig a bevándorlás lényegesen csökkent, pe-
dig a kelet-európai zsidók többsége ki akart vándorolni. Például 
Csehszlovákiából 37 ezer zsidóból 29 ezer készült az év végéig 
elhagyni az országot.)  

Egyre több embernek van levele a tel-avivi Hitachdut oléj 
Hungariánál. 

Megint megjelenik a magyarországi lapokból már ismert 
ajánlkozás: MIKEFE-t végzett kertész elhelyezkedne. 

 
1949. május 13. 
Első oldalán üdvözli a Zsidó Állam felvételét az ENSZ-be, ahol 
az izraeli megbízott már szavazott is.  
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Pesszimista cikk: Viharfelhők közelednek az orosz zsidóság 
felé. Az előző számokban már írtak a jiddis rádióadások és sajtó 
megszűnéséről. Úgy látszik, már nincs szükségük az amerikai 
zsidók dollárjaira, amelyekből ezeket fenntartották.  

Bemutatja a Kineret-tó partján lévő temetőt, ahol, főleg a hősi 
halottak között, sok magyar nyugszik. Valamilyen okból több 
köztük az erdélyi.  

 
1949. május 16. 
Sok a külpolitikai cikk, de felhívást intéz a vidéki olvasókhoz is, 
közöljék, hol tartanák szükségesnek az Új Keletet árusítani. 

A Szerkesztőségi levelek közt érdekes írás olvasható önkritikus 
címmel: 1939-ben alijázott olé számol be tapasztalatairól. Saját 
viszontagságaira hivatkozva kényesnek, válogatósnak tartja az 
újonnan bevándoroltakat. Ez a magatartása az oléknak később 
gyakran előfordult. 

Rövid hírben számol be a magyarországi választásokról, úgy 
számítja, hogy – az egyetlen – lista el fogja nyerni a szavazatok 
több mint 90 százalékát. Jó jósnak bizonyult! 

Bejelenti a libanoni és az izraeli katonai válogatott barátságos 
labdarugó mérkőzését, amelyet egy határ menti pályán fognak 
megtartani. Néhány hónappal korábban a két hadsereg még har-
colt egymással! 

 
1949. május 17.  
Küzdenek az annyira várt és óhajtott, de bizonyos nehézségeket 
okozó bevándorlási hullámmal. Leszállították az új bevándorlók 
készpénzsegélyének (szidur rison) összegét.  

Apróhirdetések speciális magyar konyhát ajánlanak Tel-
Avivban és az ország nagyobb városaiban sorra alakulnak a 
Hitachdut Oléj Hungaria csoportjai, a jeruzsálemi magyar köl-
csönkönyvtár hirdetéseket is felvesz. 
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1949. május 24. 
A bevándorlók befogadásának bíztató hírei mellett két magyar 
vonatkozású jelentés: Bécsben elítéltek két magyar nyilast, akik 
tavaly fegyvert szállítottak az araboknak. Magyar ajkúak figyel-
mébe ajánlják a Jeruzsálem környékén alapítandó új szövetkezeti 
falut.  

Mint az előző számokban többször, most is megemlékeznek 
Kahán Niszonról, a magyarországi cionista mozgalom úttörőjéről.  

 
1949. május 27. 
Kisebb hírek – mint például a Mindszenty-perről írt Feketekönyv 
reklámja és Kasztner Rezsőnek a Mapaj tel-avivi magyar tagoza-
tában tartott előadásának bejelentése után – egész oldalas cikk 
Stern Józsefről, az izraeli hadsereg rajzolójáról. „Bátran mondhat-
juk, hogy ma már Stern József fiatal államunk legnépszerűbb és 
legtehetségesebb grafikusai közé tartozik … Ő rajzolta Hagana 
propagandaplakátjait, majd a hadsereg lapjának, az Iton 
Hamagenak grafikusa és szerkesztőségi tagja lesz.” Mint könyvek 
illusztrátora is kiváló. 
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1949. május 29. 
Egyre több az illúziókat eloszlató kelet-európai hír. Lengyelor-
szágban is megkezdődött az anticionista hadjárat: Támadják a 
cionista mozgalmat, megnehezítik a zsidók kivándorlását. El-
mozdították a varsói hitközség Izraelbe látogató elnökét, 
Bermant. (Pedig rokona volt a lengyel államvédelem hasonló 
nevű vezetőjének!)  

Jeruzsálemben is megemlékeztek Káhán Niszonról. 
 

1949. június 7. 
Új rovatot indítanak Időszerű Lexikon címmel, segíteni akarnak 
az új olék beilleszkedésében, amelynek gyakran része a név hébe-
resítése. Az a cikkiró véleménye, hogy nem kell minden nevet 
héberesíteni, mert rengeteg galuti hangzású zsidó név van, amely 
tulajdonképpen eredeti héber. Közöl néhányat, mint például: 
Beck, Kohn, Sack, Schück vagy Schick.  

Utolsó oldalán elégedetten jelenti, hogy a bukaresti törvény-
szék életfogytiglanra ítélte Szűcs Zoltán keretparancsnok hadna-
gyot, aki kínozta a munkaszolgálatos zsidókat. Elítélték azt a há-
rom keretlegényt is, akik beosztottjai voltak. Századuk 214 tagja 
közül csak 10 maradt életben. Ezen már nem segít az igazságos 
ítélet! 

 
1949. június 10. 
Egyre több a lapban a kulturális vonatkozás. 

Cionista rabbiforradalmár Magyarországon 100 évvel ezelőtt 
címmel üdvözli Natonek József rabbinak, a cionista mozgalom 
előfutárának Izraelbe érkezett eddig ismeretlen kéziratát. Balázs 
Béla író és filmes szakember nekrológja és Kaczér Illés író bemu-
tatása után Barzilai István magyar tárgyú novellája ad olvasniva-
lót a magyar ajkú oléknak. 
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1949. június 12. 
Haifa, az alija kapuja99címmel új bevándorlókat interjúvol. A ne-
hézségek ellenére általában bizakodóak, nagy buzgalommal igye-
keznek beilleszkedni, bár például az egyik megkérdezett hölgy már 
15 év óta van az országban, és nem tudta héberül mondani a 73-as 
számot. 

Utolsó oldalán közli a magyarországi közületek cáfolatát a val-
lásoktatás betiltásáról. Tiltakoznak azon vád ellen is, hogy a 
kommunista párt beavatkozna a hitközségek életébe.  

 
1949. június 15. 
Első oldalán jelenti a budapesti „cionista monstre-per” meg-
kezdését. Már letartóztatásban vannak az összes cionista pártok 
elnökei, valamint az ifjúsági mozgalmak vezetői. A „Fővádlot-
tak. Dénes Béla (MAPAJ), Fraenkel Jenő (Mizrahi), Schwarz 
Béla (Klál) és dr. Kertész Sándor (Mapam).” Ezzel lefejezték a 
nemrég amúgy is feloszlatott magyar cionista mozgalom va-
lamennyi árnyalatát. Szinte gúnyosnak ható  gesztusként vi-
szont engedélyezték Izrael főkonzulja megfigyelői jelenlétét a 
tárgyaláson. 

 
1949. június 17. 
Talán a vidéki deportálások ötödik évfordulója kapcsán több cikk 
eleveníti fel ezt a tragikus időt: Menekülés a somlyói gettóból,  
A birkenaui peronon, Öt év… 

Eddig nem nagyon írtak a vészkorszakról, talán nem akarták 
feltépni az aránylag friss sebeket. Tény, hogy Izraelben csak jóval 
később erősödött fel a Soá-emlékezés. 

 

99 Az alijázók többsége ide érkezett, ez volt a legrégibb és legnagyobb kikötő. 
Szerepe volt ebben annak is, hogy a legszebb fekvésű lévén, igyekeztek, hogy 
az első benyomás jó legyen az országról. 
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1949. június 20. 
Első oldalán közli a cionista per ítéleteit: 6 hónaptól 3 évig ter-
jedő fogház büntetéseket kaptak. A vádlottak bátran védekeztek, 
hivatkoztak a Soá alatti szenvedéseikre. Természetesen vala-
mennyien ártatlanul kerültek börtönbe, de ugyanekkor a Szovjet-
unióban ekkor már kivégeztek cionizmussal gyanúsított zsidókat. 
Együtt raboskodtak a háborús bűnösökkel! 

Utolsó oldalán bejelenti: Rajk László, volt magyar külügymi-
niszter letartóztatásban van.  

 
1949. június 21.  
Már magyarországi cionista üldözésekről beszél. Négyszáz zsidó, 
zömmel fiatalok letartóztatását említi, ez ellen az amerikai zsidó 
szabadkőművesek is tiltakoznak. Nem remélik, hogy Izrael bár-
mit tud tenni az ügyben. Ennek ellenére a hivatalos diplomáciai 
és gazdasági kapcsolatok még érintetlenek voltak a népi demok-
ráciákkal. 

 
1949. június 22. 
Egész oldalt elfoglal a magyarországi eseményekkel kapcsolatos 
jelentés. Megszólalt Mose Sharét izraeli külügyminiszter is, szé-
gyent és maró fájdalmat érez a budapesti per részleteit olvasva. 
„A cionizmus elnyomása azt jelenti, hogy megfosztják az embert 
attól az elemi jogtól, hogy hovatartozandóságát önmaga állapítsa 
meg. A cionizmus a zsidó állam éltető eleme és az alija az állam 
lélegzetvételéhez szükséges levegő.”  

A cikk további részében idézi a héber sajtó felháborodott ve-
zércikkeit. Háárec: „A magyarországi cionista vezetők neve reá 
kerül nemzeti hőseink névsorára… Az ember lehet cionista és 
szocialista egy személyben, de nem lehet valaki kommunista és 
cionista egy személyben. A cionista mozgalom és a kommunista 
kormányok közötti idillnek rég befellegzett.” 

Más lapok is hasonló szellemben nyilatkoznak. 
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1949. június 23. 
Nem ülnek el a budapesti cionista per hullámai. Weinberger Emmánuel 
haifai lakos nyílt levelet intézett Alapy Gyula főállamügyészhez, aki a 
vádbeszédet mondta. Hivatkozik rá, hogy komáromi lakosként jó barát-
ságban volt édesapjával, a város polgármesterével.100 

Igyekszik meggyőzni az ügyészt, hogy ők félreismerik a zsidó ál-
lamot, amely egyáltalán nem az imperialisták eszköze. 

Ide tartozik az a cikk is, amely szerint a per után az izraeli kom-
munisták magyar ajkú tagozata kollektiven kilépett a pártból. 

 
1949. június 27. 
A budapesti népbíróság fellebbezés után is halálra ítélte Pásztóy 
Polczer Ámon miniszteri osztálytanácsost, az idegenellenőrző hivatal, 
a KEOKH főnökét, aki a hírhedt Kamenyec Podolszkij-i tömeggyil-
kosság egyik előidézője volt, mert kiutasította azokat a zsidókat, akik 
nem tudták állampolgárságukat igazolni.  

A Haboker vezércikke kritizálja a Szochnutot, mert eddig nem til-
takozott a budapesti cionista üldözés ellen. 

 
1949. június 28.  
Egy szerkesztői levél megpróbálja levonni a budapesti cionista per 
tanulságait. Nemzetközi egyezményt követel az alija szabaddá tétele 
érdekében.  

Az Időszerű Lexikon rovat átveszi az 1948-as Révai-lexikonban 
Rajk Lászlóval foglalkozó szócikket.  

Utolsó oldalán büszkén közli: „Trolleybuszt kap Budapest.” 
(Azt nem írja, hogy a trolik számozása Sztálin közelgő születés-
napjára való tekintettel kezdődött 70-nel.) 

100 Alapy Gáspár a magyar polgármesterek között ritka kivételként fellépett 
városa zsidó polgárainak üldözése, majd deportálása ellen, és ezért életével 
fizetett. 
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1949. július 8. 
Magyarországi mozaikot közöl. Alcímei: Pályázat sikeres zsidó-
térítésre (a református egyház tervezeteket kér és pénzjutalmat 
ígér ilyen tervezetekre), Szobrok őrségváltása (üdvözli Barta 
Miklós, századeleji politikus szobrának lebontását), Rajk László 
letartóztatásának indoklása (vádlott társait cionizmussal is vádol-
ják), Tagjelölt-felvétel a Magyar Kommunista Pártba (elsősorban 
munkásokat és parasztokat várnak, nem zsidó kispolgárokat), 
Reakciós viccek elmesélése (nem fogják tűrni). 

Beszámol Frankel Leó, a magyar-zsidó forradalmár emlékének 
párizsi ünnepléséről. 

Érdekes hirdetés: Jaffán a XII. utca egyetlen magyar fűszerese, 
Izsák József ajánlja áruit.. 

 
1949. július 14. 
Mint az előző számokban is, ebben is sok a romániai jelentés, 
feltehetőleg az erdélyi zsidók számára. Ezek nem jó hírek, a ki-
alakuló diktatúra beavatkozik a zsidó közösségek életébe. Romá-
niában a cionisták elleni fellépés időben megelőzte a magyaror-
szágit és durvább is volt. 

Budapestről újabb letartóztatásokat jelent a Rajk-perrel kap-
csolatban. 

 
1949. július 29. 
Kishont Ferenc – még így írta a nevét a későbbi Efráim Kishon– 
humoreszkje. Egyre többször találkozunk írásaival az újságban.  

Érdekes módon ajánlja a dél-amerikai magyar nyelvű hetilap, 
a Hatikva jubileumi számát.  

Feldmann Jehuda írása: Az új és régi olé örök vitája. Szembe-
sít a szemrehányásokkal és vádakkal. Mindkét fél nyíltan el-
mondja kifogásait. Kicsengése azért pozitív, egymással barátsá-
got kötő régi és új bevándorlókat mutat be.  
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1949. augusztus 2. 
Az Olvasói levelek között kérik, hogy az izraeli vezetés valami-
képpen segítse elő a Magyarországon maradt hozzátartozók kiho-
zatalát. Hát ez sajnos nem rajtuk múlt! Egyébként a lapban fogy a 
magyar vonatkozású anyag, ennek egyrészt az izraeli bel- és kül-
politikai események az okai, másrészt a bevándorlók első prob-
lémái megoldódtak, az újak már más jellegűek. Viszont szapo-
rodnak a szépirodalmi írások, szerzőik állandóak, pl. Kaczér Illés.  

 
1949. augusztus 5. 
Nordaura emlékezve sajnálja, hogy a cionizmus második nagysá-
gának nincs sem héber életrajza, sem bibliográfiája. Emlékeztet 
rá, hogy egy környéken születtek, majdnem házszomszédok vol-
tak Herzllel. A mulasztás pótlására ők viszont több mint két teljes 
oldalt szentelnek a nagy magyar zsidó cionistának. Egyre jobb 
külsejű, már hazai színvonalú lesz az újság! 

 
1949. augusztus 8.  
A 300. szám (!) első oldalon aránylag hosszú cikk: Elkészült az új 
magyar alkotmány. Alapjában véve barátságosan ír róla, kiemeli, 
hogy elismeri a magántulajdont, biztosítja a munkához való jogot.  

A Hitachdut Oléj Hungaria társadalmi akciót indít a „Magyar-
országon rekedt legközelebbi hozzátartozók érdekében”. Közli a 
címeket, ahol alá lehet írni a petíciókat, amelyeket a nemzetközi 
demokratikus ifjúsági fesztiválra utazó izraeli küldöttség visz 
majd el magával. 

 
1949. augusztus 11.  
A parlament megszavazta a Herzl hamvainak hazaszállításáról 
intézkedő törvényt. Erre készülve a rádió naponta ad Herzl-
műsort. Izraelben nagyon készülnek Herzl jeruzsálemi újrateme-
tésére. 
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A Levelek rovatban felháborodott kérdés: „Miért nincs magyar 
ajkú tagja a luddi városi tanácsnak?” 

 
1949. augusztus 14. 
Nagy riport a csehszlovákiai alija-nehézségekről. Érdekes módon 
egy zsidó tisztviselő akadályozza legjobban a kivándorlást. Saj-
nos általános kelet-európai jelenség volt a zsidó származású 
kommunista vezetők ilyen viselkedése! Nagy arányuk a belügyi 
szervekben egyáltalán nem hozott hasznot országuk megmaradt 
zsidói számára! Sovány mentségük, hogy jobban figyelték őket, 
mint társaikat. 

 
1949. augusztus 15. 
Bejelenti, hogy a magyar kormány beszüntette a budapesti Világ 
és Magyar Nemzet megjelenését. Eddig nem nagyon olvashattunk 
általuk közölt híreket elnyomó intézkedésekről, csak ha zsidókat 
érintettek, bár például a cionista sajtó felszámolását sem kom-
mentálták. Ez nehezen magyarázható, hiszen az elhagyott szülő-
föld viszonyainak bemutatása csökkenthette volna az esetleges 
honvágyat. 

 
1949. augusztus 17.  
Herzl hazatért címmel beszámol Izrael megálmodója jeruzsálemi 
újratemetésének előkészületeiről.  

Meghalt Ignotus-Veigelsberg Hugo magyar zsidó író, publicis-
ta. Kiemeli, hogy először zsidó tárgyú verseivel tűnt fel. Felsorol-
ja, melyik újságokba írt, említi politikai tevékenységét és írói 
tevékenységét. 

 
1949. augusztus 18. 
Az előző számokhoz hasonlóan nem szakad el Herzl Tivadar em-
lékétől.A jeruzsálemi Herzl-hegyen, az ország minden sarkából 
hozott föld alatt alussza örök álmát a nagy ember.  
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Üdvözli az izraeli valuta egy évvel azelőtti megteremtését. 
Utolsó előtti oldalán Herzl szüleinek és nővérének temetéséről 

számol be. 
 

1949. augusztus 19.  
Problémákat jelez Jungreisz Elza cikke: Ne félj az új olétól! 

Utolsó oldalon bejelentik, hogy Oroszország kiadta a halálra 
ítélt felvidéki Esterházy János grófot Csehszlovákiának. Nem 
említi Esterházy 1942-es kiállását a szlovákiai zsidóság mellett, 
amikor a szlovák parlamentben egyedül ő nem szavazta meg a 
zsidóság deportálását. 

 
1949. szeptember 19. 
 A Magyar sziget a Negevben című cikk új olékat mutat be: Sokat 
dolgoznak, kemény küzdelemmel változtatják át a sivatagot.  
A természettel szembeni helytálláson kívül esetenként arab „be-
szivárgókkal” is küzdeniük kell. Mégis optimisták, még egy es-
küvőre is sor került. 
 
1949. szeptember 22.  
Első oldalán: Alapy főügyész halálbüntetést kért a Rajk-per ösz-
szes vádlottjaira. Nyugati rádiók felháborodottan kommentálják 
az ügyet. Az első nagyobb koncepciós pert követte sok többi, 
egyre inkább kerültek zsidók is a vádlottak padjára! Nem segített 
rajtuk, hogy fogvatartóik és vallatóik nagyrészt zsidó „ávósok” 
voltak. 
 
1949. szeptember 30. 
Újabb Kaczér Illés-cikk, most a galut válságáról. A diaszpóra 
egyre kevésbé nyújtott alternatívát a zsidóknak, s ez fokozottan 
állt Kelet-Európára, sajnos innen viszont lezárult a kivándorlás. 
Pedig százezrek akarták felvenni a vándorbotot, sokan Nyugatra 
szerettek volna távozni, de nagy részük őseik földjén, testvéreik 
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között akart életét folytatni. A kialakuló diktatúra lezárta a hatá-
rokat, útlevelet nem lehetett kapni, a szökést akna és szögesdrót 
gátolta! 
 
1949. október 2. 
Első oldalán a szocialista blokk és Jugoszlávia konfliktusának 
újabb fejleményei, többek között Magyarország is fölbontotta a 
Jugoszláviával is fennálló kölcsönös barátsági és megsegítési 
szerződést. A magyar jegyzék Rajk László hazaárulási perének 
vallomásaira hivatkozik. Erről a perről még ezen az oldalon átve-
szi egy angol lap cikkét, amely Rajk eddigi életével, ún. összees-
küvésével és perével foglalkozik. Elemzi a per várható negatív 
kihatásait Kelet-Európára. 

Utolsó oldalán rövid cikk a koncentrációs táborok volt foglyai-
nak kártérítéséről. Az Izraelben élő egykori foglyok csak német áru 
formájában juthatnak hozzá, mert a pénz átutalását a jelenlegi jog-
szabály tiltja. 

 
1949. október 9. 
Egy szerkesztői levél szóvá teszi a gyakori vádat, hogy a magyar 
bevándorlók egymás között szeretnek lenni, kerülik a „pólisiak” 
társaságát. Ezt még humoros formában is valótlannak minősíti.  

Régebbi sérelmet orvosolnak azáltal, hogy a luddi magyar ajkú 
lakosság képviselethez jut a városi tanácsban. Az arab lakói által 
elhagyott, majdnem teljesen magyar városka bevándorlók ezrei-
nek adott otthont. Minden számban megtaláljuk a Hitachdut Oléj 
Hungaria közleményeit, amelyek előadásokra, műsoros estekre 
invitálják a magyarul értőket.  
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1949. október 10. 
Első oldalán közli, hogy Pozsonyból visszatoloncoltak 160 zsidót 
Magyarországra, akik Izraelbe indultak 

Budapesti bíróság is elítélt 21 zsidót, akik szintén Csehszlová-
kián keresztül akartak alijázni. Egyenként tízhavi fogházat kap-
tak. Ezek szerint lezárult a Csehszlovákián keresztül a cionista 
szervezetek által kiépített útvonal, amelyen az utóbbi években a 
zsidók többsége eljuthatott az ígéret földjére.(Később a zsidó 
Slánsky pártvezető ellen indított koncepciós per egyik vádpontja 
ennek a távozási lehetőségnek a fenntartása volt, mivel Csehszlo-
vákiában számolták fel legkésőbb a cionista mozgalmat!) Utolsó 
oldalon Kocsmár Gyula vérengző keretlegény debreceni elítélésé-
ről számol be, aki három évet kapott. 

 
1949. október 11. 
A harmadik oldal a magyaroké, köztük egy meglepő hírrel: Ma-
gyarországi és csehszlovákiai chaszidok lovasbandériuma fogad-
ta Jeruzsálemben a zarándokok tömegét. Feldíszített lovaikon 
hagyományos viseletükben fogadták a zsidók menetét, akik ma-
gukkal hozták az elpusztított európai zsinagógák megmentett 
kegyszereit. (Úgy látszik, felújítottak egy hagyományt, mert a 
krónikák már Mátyás király idejéből budai zsidók lovas tisztel-
géséről írtak, holott a ló nem kóser állat. A messiás is öszvéren 
fog jönni….) 

Felhívást olvashatunk Ludd város magyar ajkú polgáraihoz, 
akiket az alakuló földműves szövetkezetbe invitál. 

 
1949. október 12. 
Sok álláshirdetés magyar olék számára, és utolsó oldalon egy hír: 
Vallásos magyar ajkú olék által létesített negevi falu, Tifrách ki-
lépett az Agudából és a Hisztadruthhoz csatlakozott. Lépésük 
oka, hogy meggyőződtek arról, hogy az általános munkásszerve-
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zet nem küzd a vallás ellen. Ilyen hírek alapján úgy tűnik, a lap 
követi a szociáldemokrata kormányvonalat. 

 
1949. október 13. 
Letették Czur Salom (Béke Szirtje) város alapkövét, amelyre er-
délyi zsidók 25 éve várakoztak. Weisz Artúr az erdélyi zsidó 
olékat tömörítő Czur Salom Társaság elnöke szép beszédben üd-
vözölte a magyar ajkú alapítókat.Az erdélyi zsidókban mindig 
erősebb volt az identitás tudata, mint az anyaországiakban. Hoz-
zájárult ehhez, hogy a román kormányzat nemzetiségnek tekintet-
te a zsidókat, akik tömegesen vándoroltak ki. 

 

 
1949. október 14. 
Az újságban nagyon sok az erdélyi vonatkozás. Mose Glasner 
rabbi erdélyi cionista vezető halálának negyedszázados évfordu-
lója alkalmából egész oldalas írás méltatja életét és munkásságát.  

Kaczér Illés és Kishont Ferenc novellái képviselik az irodalmat. 
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Szomorú olvasmány Horovic Tivadar cikke: Kárpátalja – zsi-
dók nélkül. A diktatúra miatt a megmaradt zsidóság sem politikai 
tényező többé. Viszont az ungvári egyetem nagyban emeli a terü-
let kulturális színvonalát. 

Továbbra is olvashatunk Mose Glasnert méltató cikkeket. Saj-
nos utódai Romániában nem méltók hozzá. Egyre féktelenebbül 
uszít Izrael ellen a romániai zsidó demokrata tanács. Offenzívát 
folytatnak a cionizmus ellen, felhasználva, hogy Rajk volt ma-
gyar külügyminiszter két vádlott-társa egykor tagja volt a cionista 
szervezetnek. Hivatalos lapjuk vezércikke szerint: „A cionizmus 
a nemzetközi reakció egyik támaszpontja… A budapesti tárgyalás 
fellebbentette a fátylat a cionizmus mérgező jellege felől, és bebi-
zonyította, hogy az nem egyéb, a háborúra uszító nagytőkések 
fiókszervezeténél.” Különösen fájlalják, hogy a jobboldali szocia-
listák Izraelben kiléptek a Szovjetunió barátainak ligájából. 

 
1949. november 18. 
Marton Ernő főszerkesztő az új olékat érintő kényes kérdést fe-
szeget cikkében: Az állampolgárság művészete. Kénytelen szem-
benézni azzal a fájdalmas jelenséggel, hogy bűnözők jelentős 
hányada az új olék közül kerül ki, és ezen belül a magyar olék 
szokatlanul nagy arányban vannak képviselve. Ezek a bűncse-
lekmény-kategóriák főleg a következők: csempészés, valuta- és 
vámkihágások, okmány-, főleg útlevél-hamisítás, adócsalás, 
pénzhamisítás és kibúvás a katonai szolgálat alól. Ennek okát 
abban látja, hogy a galutban a zsidók az államot nem tekinthették 
magukénak, és negatív magatartás alakult ki vele szemben. Izra-
elben viszont a saját államukban élnek, és meg kell tanulni élni a 
jogokkal és a kötelességekkel. 

Kishont Ferenc szatírája, Összeköttetés nélkül nincs létra, az 
izraeli pártrendszer – amelyet saját rajzával szemléltet – visszás-
ságait és protekciót teremtő hatását tűzi tollhegyre. 
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Átvesz a lap nem zsidó vonatkozású magyarországi jelentése-
ket is, például a magyar külügyminiszter tiltakozását az ellen, 
hogy az olasz kormány bezáratta a milánói magyar konzulátust és 
néhány magyar utazási irodát.  

Sajátságos módon a Szovjetunióval való viszony romlása nem 
akadályozza meg egy Micsurinról szóló elragadtatott hangú cikk 
közlését. A címe: A kozlovi varázsló csodái. Micsurin Iván harca 
a tudósokkal, a klérussal és a természettel. 

 
1949. november 30. 
Első oldalon számol be a Kominform Galyatetőn tartott tanácsko-
zásáról, amelyet nagy titokzatosság vett körül. Határozataik Jugo-
szlávia ellen szóltak.  

Hírek rovatban közli, hogy Magyarországon lefoglalják az 
emigránsok és disszidensek peres követeléseit. Kötelezik az ügy-
védeket, hogy jelentést tegyenek arról, ha ügyfelük „engedély 
nélkül külföldön tartózkodik”. 

A budapesti ortodox izraelita hitközség a Csóka utca 6. szám 
alatti telkét, amelyen a háború előtt zsinagóga állott, felajánlotta a 
Tanácsnak. Tavasszal játszótér lesz a romos telken. 

Sokatmondóak az apróhirdetések: abból, hogy magyar ékezetű 
táskaírógépet keresnek megvételre, arra lehet következtetni, hogy 
sokan írnak vagy leveleznek magyarul. 

 
1949. december 1. 
Beilleszkedésről, mindennapi életről vallanak a szerkesztőhöz 
intézett levelek, amelyeket talán ezért közölnek a nemzetközi 
szokással ellentétben a második oldalon. Például Berkovits Ella 
levele Ramlehből elismeri annak a kívánságnak a jogosságát, 
hogy az új olé legyen türelmes, jóindulatú és hazafias, de szeret-
né, ha vele is ugyanígy viselkednének a régebben itt lévő honfi-
társak. Főleg az orvosi rendelőkre van panasza, pedig ott igazán 
nehéz nem anyanyelven megfogalmazni a panaszt. 
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1949. december 2. 
Üdvözli az új megállapodás értelmében Lengyelországból érke-
zett olécsoportot. A vészkorszak hetvenezer életben maradottjá-
nak több mint a fele fog alijázni. „A lengyel kormány semmi ne-
hézséget nem támaszt kiutazásuk elé, azonban csak a legszüksé-
gesebb személyi tárgyaikat hozhatják magukkal”  

Harmadik oldalon egész oldalas cikk Izrael országépítő tevé-
kenységéről. Tervezett új városok listája, lakosságszáma olvasható 
benne. Meg akarják akadályozni a lakosság összezsúfolódását egyes 
területeken, a negyedmilliós Tel-Avivot 180 ezresre akarják vissza-
fejleszteni. (Ma a városban és környékén 3 millióan élnek.) 

A Zeneélet rovatban terjedelmes írás Pártos Ödön zeneművészről. 
Egész oldalas írás Kárpáti Meir Pálról, a bátorlelkű cionista 

embermentőről. Édesapja számol be hősi halált halt fia budapesti 
tetteiről a nyilas rémuralom alatt. 

Kishont Ferenc Azok a jólértesült cionista körök… címmel az 
új olék viszontagságairól számol be kedves humorral. 

Illés Béla megrázó beszámolója Petschauer Attila vívóbajnok 
haláláról. 

 
1949. december 11. 
Utolsó oldalán felsorol magyar állampolgárokat, akik illegálisan 
távoztak Magyarországról, és ezért elvesztették állampolgárságu-
kat, és vagyonukat elkobozták (300 név). 

Tisztogatás a budapesti műegyetemen, több professzort eltávo-
lítottak. Említi Csűrös Zoltánt, Csonka Pált és Kocsis Pált az is-
mertebbek közül. 

A pécsi népbíróság előtt állnak az 1919-es fehérterror véreske-
zű gyilkosai. 

 
1949. december 12.  
Örömmel jelenti, hogy a magyar emigráció központi szerve kizárta 
az antiszemita csoportokat. A Magyar Nemzeti Bizottmány végre-
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hajtó-bizottsági határozata szerint a faji, nemzeti és vallási alapú üldö-
zés ellentétben áll a magyar hagyományokkal (New York-i jelentés). 

Pontozott héber hetilap indul új olék részére. A nehezebb szavakat 
és kifejezéseket jiddis, francia és spanyol nyelven megmagyarázzák. 

 
1949. december 14. 
Sokak érdeklődésére tarthat számot az elkészült állampolgársági tör-
vényjavaslat. A héber nyelv minimális ismerete lesz az izraeli állam-
polgárság megszerzésének egyik előfeltétele. Megdöbbentő olvasni, 
hogy 30 piaszterért meg lehet kapni a Rajk-perről szóló, Budapesten 
megjelent Kékkönyvet, amely teljesen Rákosiék álláspontját tükrözi 
erről a szégyenteljes, koncepciós perről. 

 
1949. december 16. 
Egysoros hírben közli a Magyar Külkereskedelmi Kirendeltség tel-
avivi címét. 

Több kisebb, magyar vonatkozású hír: Megkezdődött a magyaror-
szági cionista vezetők feljebbviteli tárgyalása, amelyre azért került 
sor, mert az ügyész valamennyi vádlott esetében súlyosbításért felleb-
bezett. Bertalan Albert magyar származású zsidó festő kiállítása na-
gyon sikeres egy tel-avivi galériában.  

Megdöbbentő olvasmány Kikeresztelkedett felesége révén Izraelbe 
alijázott Benyák András, volt vezető Hlinka-gárdista. Szlovákiai olék 
rémülten tiltakoznak a hírhedt zsidógyilkos letelepedése ellen. Már 
átvitték egy másik olétáborba, remélhetőleg a vádlottak padjára fog 
kerülni. 

 
 

ICHUD INFORMATION 
Jediot Haihud 
 
A baloldali szocialista-cionista mozgalom tel-avivi lapja. Sokszo-
rosított tájékoztató levelek formájában jelenik meg, vörös fejléce 
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is jelzi politikai hovatartozását. Egy-egy szám általában egy vagy 
két témát ölel fel. 

 
1947. október 10.  
Még a felosztás előtti izgatott várakozás tükröződik a lapban, 
amely valóban, címének megfelelően cionista krónika. Mióta az 
angolok bejelentették kivonulási szándékukat Palesztinából, az 
Arab Liga nagyon készülődik a közbelépésre. Október 3-ra Pa-
lesztina-napot hirdettek, amelyre a palesztinai Jisuv (zsidóság) is 
készül. Remélik, hogy az amerikai támogatás és a kelet-európai 
blokk álláspontja mérséklően fog hatni az angolokra. Mindeneset-
re rossz jel, hogy „a mufti újra kiugrott fészkéből”, és Kairóból 
Bejrutba utazott. 

A lapszám felét elfoglaló Ben Gurion-beszéd az „esély és a 
veszély” lehetőségeit részletezi. A zsidók el akarják kerülni a 
káoszt a brit kivonulás után, tiszteletre méltó módon akarnak el-
búcsúzni Angliától. Az arabok felé is ajánlatot tesz: „Hazánkba 
térünk vissza, és nem mint átutazó vendégek. Hazánk azonban 
muzulmán népek körébe fekszik – és mi nemcsak békét akarunk 
az arabokkal, hanem együttműködést, szövetséget is: természete-
sen egyelő felek szövetségét. Van, mit adjunk nekik, és van, mit 
adjunk nekik.” Sajnos ez a béke és együttműködés azóta sem va-
lósult meg! 

 
1947. december 10.  
A Zsidó Állam krónikája – harc és építés. Sürgetik a ciprusi tábo-
rokban sínylődő 16 000 zsidó alijájának engedélyezését. Meg-
nyugtatja olvasóit: „Amikor e sorokat írjuk, a védelem őrhelyein 
állanak a Hagana erői a Zsidó Állam létére törő arab támadások-
kal szemben.” Az angol politika továbbra is kétszínű. Bevin, „a 
nagy barát” az arabok szemében továbbra is kétszínű, de fenntart-
ja az ENSZ és – annak felosztási döntése – iránti lojalitás látsza-
tát. Továbbra is várja és reméli az újság az új aliját, amely a cip-

 246 



rusi internálótáborok 16 000 foglyának kiszabadulásával kezdőd-
ne. Hasonlatosságot fedez fel az 1936-os arab zendülés és a jelen-
legi helyzet között. Viszont most erősebb a zsidó védelem frontja. 
Akkor a Havlaga, vagyis az óvatosság és önmegtartóztatás útját 
követték, most már nem elégednek meg a támadások puszta kivé-
désével. Új vonása az arab taktikának, hogy egyes területeken 
elhagyják falvaikat, és a leendő arab államba hurcolkodnak. Ez a 
máig élő menekültprobléma eredete! Az angolok kivonulásuk 
előtt felfegyverzik az arabokat. 

Külön fejezet foglalkozik az Irgun Cvai Leumi és a Lechi csa-
patainak megjelenésével az állásokban. Már a cím is mutatja el-
lenszenvét: A szakadárok a zsidó fronton. A Hagana álláspontja: 
„Egy népnek csak egy nemzeti hadserege lehet.” Ezt a fenti szer-
vezetek nem nagyon fogadják el, ők külön katonai egységeket 
akarnak alkotni. Különakcióik, például angol páncélosok elleni 
támadás Tel-Aviv centrumában – amelynek zsidó járókelők is 
áldozatul estek – nagyon kártékonyak és veszélyesek. 

Megható a rövid hanukai híradás. Jaffa felől ropognak a fegyve-
rek, a zsidó védők viszonozzák a tüzet, amikor Tel-Avivban kigyúl-
tak a menórák lángjai, és elindult a hagyományos fáklyásmenet. 

Harci jelentések szerint éles a küzdelem Tel-Aviv déli határán, 
de a városban „az élet és a munka zaja lüktet”. Sajnos az angolok 
beavatkozása a zsidó védők ellen irányul. Hanuka második nap-
ján a zsidó erők ellentámadásba mentek át, és megfutamították az 
arabokat. Jaffában és környékén anarchikus állapotok uralkodnak, 
ezért az arab lakosság többsége nem lelkesedik a Zsidó Állam 
elleni háborúért. 

 
1947. december 24.  
Az államalapítás krónikája című cikk tölti ki az egész lapot. Vá-
dolja az angolokat az arabok támogatása miatt, diadalittasan köz-
li, hogy Saronába – a Tel-Aviv melletti német településre – is 
bevonultak a zsidók. A háború alatt ez a falu náci fészek, utána az 
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angol karhatalom „körülbástyázott vára” volt, de most zsidó köz-
igazgatás alá kerüt.( Német lakóit a háború után visszatelepítették 
Németországba).  

Teljes terjedelmében olvashatjuk Ben Gurionnak a Poalé Erec 
Jiszraél zsidó munkáspárt központi tanácsában elhangzott beszé-
dét, amelyet az első programadásnak – tíz évre – minősít. Szól 
benne a határokról, az állami felelősségről, amitől rég elszoktunk. 
Mivel jelenleg a Zsidó Állam lakosságának közel 40%-a arab, 
kulcsfontosságú legalább másfél millió zsidó bevándorlása. (Ez 
nem teljesen valósult meg, de az arabok nagy része elhagyta Izra-
elt). Életkérdés a déli pusztaság benépesítése is. Törekedni kell a 
megegyezésre szomszédainkkal, de szükségszerű a munkásegy-
ség is, amelynek alapelemei a véleményszabadság és a szüntelen 
alija. 

 
1948. január 23.  
Politikai és harci krónikával kezdi, bemutatva az ellenfelek, főleg 
Abdullah, Transzjordánia királya meghasonlását. Említi a harci 
krónikában, hogy Nyugat-Galileában német és lengyel tisztek 
irányították az arabokat: „Az akció közepette német vezénysza-
vak voltak hallhatók, amiket azután arabra fordítottak.” Hadije-
lentések utalnak arra, hogy „biztosabban érzik magukat az arab 
céllövészek az épülettömbök védett állásai között, mint a mezei 
fronton”. (Nincs új a Nap alatt! Ma is ugyanez az arab gerillák 
harcmodora.) Elemezve az arab harcosok karakterét, elismeri 
egyedi harci értékeiket, de fogyatékosságuk a szervezettség és 
fegyelem hiánya, amelyek a zsidó hadsereg erősségei. Közben 
megjegyzi: „Mind nagyobb méreteket ölt az arab elvándorlás.” 

Az utolsó oldalakon a zsidó államalapítás elméleti problémáit 
taglalja, kiemelve a cionista mozgalom és az állam jövőbeli kap-
csolatát. Most már a cionista szervezetek a Galutra (diaszpóra) 
kell hogy koncentráljanak, pontokba szedi a feladatokat, amelyek 

 248 



megoldásával előkészítenek az alijára. Nagyon fontosnak tartja a 
galuti héber nevelés és a kultúra erősítését. 

Külpolitikai kitekintése továbbra is élesen támadja az angol 
kormányt. 

 
1948. február 11.  
Ez a szám Politikai és harci krónika címmel áttekintést nyújt Iz-
rael belső és külső helyzetéről. Ben Gurion-idézettel kezdi: „Két 
fronton kell helytállanunk: az arab náci vezérlet által indított vé-
res háború és a Bevin kormánya által folytatott politikai offenzíva 
frontjával szemben.” Az eddigi gerillatámadások után az arabok 
frontális offenzívára készülnek, az Arab Liga is ezt készíti elő. 
Utána felméri az izraeli politikai panorámát, különös tekintettel a 
munkáspártok egymáshoz való viszonyára. Egységet sürget, 
amelynek alapja a szövetség a Szovjetunióval. (Néhány év múlva 
majd nagyon elromlik a két ország közti viszony.) 

 
 

SZABADSÁG 
(Herut héberül szabadság, Begin pártját nevezték így). 

 

 
1949. január 17.  
A jobboldali Herut párt lapja, erősen a választásokra készült. Erő-
teljesen támadja Ben Gurion rendszerét, amelyet egy cikk címé-
ben A tehetségtelenség diktatúrája címmel illet.  
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Keretes írásban vázolja elképzelését a zsidó államról, amely a 
Jordán mindkét partján fekszik, felemeli az életszínvonalat, mun-
kát biztosít és tiszteletteljes magatartást tanúsít „a nemzet szent-
ségei” iránt. 

Utolsó oldalán fényképes cikk Beginről.  
A Pardon egy szóra… rovatban hiányolja a demokráciát az új 

zsidó államban. 
 

NÉPSZAVA 
(KOL HÁÁM) Az Izraeli Kommunista Párt Lapja 

 
Szó szerint a nép hangja, de nem véletlenül használja a magyar 
olvasók számára olyan ismerős régi és tekintélyes munkásújság 
nevét. Elvhűen kommunista kiadvány, külpolitikailag szovjet- és 
népi demokrácia-barát, gyakorlatilag az összes izraeli pártot és 
mozgalmat támadja. Talán ennek köszönhető, hogy ellentétben a 
többi izraeli magyar nyelvű újsággal, szinte az összes száma 
megérkezett és fellelhető az Országos Széchényi Könyvtárban. 

 
1948. december 6.  
Vezércikke követeli a palesztinai arab állam létrehozását a fegy-
verszünet által Transzjordániának ítélt területen. Külpolitikailag 
mindenütt kommunista győzelmekről és sikerekről számol be.  
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Egy felhívásból kiderül, hogy ők is létrehoztak Központi Katonai 
Bizottságot. Jellemzőek a rovatcímek: Szabad Kína, Egyesült kom-
munista tábor. 

További számaiban tiltakozik a jobbratolódás ellen, egyre több a 
magyarországi hír.  

Tiltakozik a kommunisták kibucokból való eltávolítása ellen.  
Gyakran szóvá teszi az életszínvonal problémáit, rendőri túlkapá-

sokat említ, kiáll a szegényebb rétegekért. Felsorolja az Izraeli 
Kommunista Párt helyiségeit, amelyek minden jelentősebb városban 
megtalálhatók. Kiáll a szovjet irányvonal mellett, és támadja Jugo-
szláviát. 

Elég igénytelen külsejű, sokszorosított kiadvány, de Sztálin 70. 
születésnapjára piros fejléccel és színes Sztálin-képpel jelenik meg.  

Szóhasználata teljesen megfelel a kelet-európainak, háborús 
gyújtogatókat említ. 

 
1949. december. 29.  
Már antiszemitizmussal vádolja az Új Kelet című „cionista-
nacionalista” magyar nyelvű napilapot 

 
 

A JÖVŐ (HÁÁTID)  
A dolgozók és a haladó értelmiség politikai hetilapja 

 
1949. január 6.  
Kasztner Rezső, a magyar cionista mozgalom egykor jelentős – 
bár vitatott – szerepet vitt vezetője szerkesztésében megjelenő 
újság. Vezércikke Bevin angol miniszterelnököt támadja, aki to-
vábbra is fondorkodik a győztes Izrael ellen. Reméli viszont: 
„Bárminő is legyen, Amerika magatartása, fel lehet tételezni, 
hogy az elkövetkező nehéz diplomáciai harcokban Izrael nem fog 
egyedül állni.”A (k. r.) szignó Kasztner Rezsőre utal.  
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Aránylag rövid hírben szól a zsidó hadsereg hatalmas sikerei-
ről a Negevben. (Feltehetőleg ez az oka az angol idegességnek, 
már a Szuezi csatornát féltik az izraeli hadseregtől.) 

Gyakran előfordul Ben Gurion neve, akit az ország vezetőjé-
nek tekint.  

Magyar vonatkozású cikke lényegében a kormány álláspontját 
követően számol be a Mindszenty-ügyről, kiemelve múltjának a 
fehérterrort támogató mozzanatait. Várja a Magyarországon meg-
ígért Kékkönyv megjelenését a vizsgálatról. 

Napirenden tartja a „Galut likvidálását”, emlékezve a D. P.-
táborokra.101 

Élesen támadja Begin propagandaútját Amerikában, amely 
szerinte sikertelen volt.  

Jogos aggodalommal kíséri a romániai cionista mozgalmat fe-
nyegető hatósági intézkedéseket. Az izraeli ifjúsági mozgalmak 
tiltakoznak ez ellen (Létükért küzdenek a romániai ifjúsági moz-
galmak). 

Hétről-hétre rovatában foglalkozik az olék helyzetével, amely-
ről elismeri, hogy „sok kívánnivalót hagy maga után”. 

Külön rovata a Hírek Magyarországról. Alcímei: Külföldiek 
vagyonátruházása, Holttányilvánítási rendelet, és végül A magyar 
kormány és a zsidó felekezet egyezménye. 

Ortutay Gyula, Stöckler Alajos (később letartóztatták) és az 
ortodoxia részéről Kahan-Frankl Samu megegyeztek a papíron 
biztosított teljes vallásszabadságról. Az állam anyagilag támogat-
ja a felekezetet, ötévenként 25%-kal csökkenő mértékben. 

Az izraelita tanulók a szombati napot megünnepelhetik. (Ez 
nem így volt!) 

101 D. P. (Displaced Persons) A második világháború után hontalanná váltak 
táborai Német- és Olaszországban. Negyedmillió zsidó volt még bennük, több-
ségüket a megalakuló Izrael fogadta be.  
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Furcsa jelentés egy Reich Oszkár nevű bécsi zsidó futballistá-
ról, akit Párizsban halálra ítéltek, mert Drancyban halálra kínozta 
szerencsétlen hit- és sporttársait. 

 
 

L’HAJAL HÁOLÉ 
Izraeli Hadsereg Magyar Nyelvű Közlönye 

.  
Szó szerint: A frissen bevándorolt katonáknak (szóló lap). Felte-
hetőleg az tette szükségessé, hogy a frissen érkezettek nem tudtak 
héberül.  

 
1948. december 28. 
Rendes, nyomtatott újság. Első oldalán negevi hadijelentés, majd 
általános izraeli hírek. (Herzl hamvainak hazahozatala, Aba Even 
ENSZ-megbízott hazajött). Természetesen köszönti a Chanukát. 
Üdvözli a „gálutok egybegyűjtését”, az aliját. Reméli, hogy ez, 
tehát az Izraelbe való bevándorlás utóbb Magyarországról is fel-
szabadul. „Vajha eljön az idő, amikor ez az értékes és sokat szen-
vedett törzse a világ zsidóságának békésen megpihenhet újjáépí-
tett történelmi otthonában!” 

Az Emberek, harcosok rovatban Yehuda Lieb Pinszkerről, a 
Herzl előtti cionizmus nagy alakjáról emlékezik meg. Életrajzát 
és arcképét közli. 

Utolsó oldalán a hét eseményeit részletezi, természetesen csu-
pa siker, hadszíntéren és a diplomáciai porondon egyaránt! 

 
 

IGERET LÖÁH 
Kiadja a Szabadság Mozgalom  
az Irgun Cvai Leumi alapításában, 
Katonai Ügyosztály, Tel-Aviv 
Katonai Közlöny 
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Fordítása: Levél a testvérhez. Célja megegyezik az előző lappal, 
de míg az pártsemlegesnek tűnik, ez a revizionista csoportok ál-
láspontján van.   

 
1948. december 27. 
Jobboldali, revizionista irányultságú újság a magyar ajkú katonák 
számára. Első oldalán Chanuka alkalmából köszönti „a harcoló 
zsidó testvéreket”. Ők vállalják a „samas”102 szerepét, meggyújt-
ják a lángot a jövő számára. Utána egy cikk további harcra és a 
határok kiterjesztésére szólít fel. Kiemelten idézi Menachem Be-
gint, a revizionista mozgalom vezérét:  

 
 

102 Samas héberül szolga. Chanuka ünnepén a többi gyertyát meggyújtó láng 
neve.  
 

 254 

                                                 



„Az Óváros fala – nem határ Jeruzsálemnek! 
A Jordán—nem határa az országnak! 
És a tenger – nem határa népünknek!” 

 
A továbbiakban minél több, méghozzá határ menti település 
létesítésére szólít fel. Határozottan cikkeket kér a bajtársaktól 
az újság számára. Figyelmezteti őket, hogy készüljenek a harc-
ra mert már megkezdődött a külföldiek egységeinek (Gachal) 
megszervezése. 

Erőteljes a választási propaganda, utolsó oldalain megsza-
porodnak a magyar vonatkozások, űrlapokat ajánl Magyaror-
szágon maradt hozzátartozók kihozására. Hamarosan felállítják 
a budapesti Izraeli Követséget, közli kijelölt diplomaták neveit, 
pártállásuk megjelölésével. 
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KÜLFÖLDI ZSIDÓ LAPOK 
 
A nem izraeli magyar nyelvű zsidó sajtó két korabeli nagy or-

gánumát vizsgáltam meg, sajnos csak ezek a számok voltak hoz-
záférhetőek hazai könyvtárakban. 

 
 

EGYSÉG 
Az Erdélyi Zsidóság Központi Lapja 

 
Erdélyben a Magyarországhoz került északi rész zsidóságát a 
magyar hatóságok 1944-ben deportálták, többségük elpusztult. 
Délen a szintén magyarajkú zsidók nagyrészt életben maradtak 
Az Egység minden zsidóhoz szólt, már ekkor nagyon baloldali 
szellemben.  

 
1947. szeptember 5. 
Vezércikke Válaszúton címmel egyértelműen lándzsát tör a népi 
demokrácia baloldali értelmezése mellett: „Nincs elvtelen zsidó 
egység! Nincs paktum a zsidó reakcióval! Csak egy út van: előre! 
A demokrácia mellett, értünk és jobb jövőnkért!” Utal a zsidó 
egzisztenciák bizonyos háttérbe szorulására az új társadalmi és 
gazdasági rendszerben. 

Természetesen sokat foglalkozik Palesztinával, ismerteti a fel-
osztási tervet, amely jelenleg még kidolgozás alatt áll, de hama-
rosan az ENSZ elé fog kerülni.  

Támogatja a lap a cionista szervezeteket, de csak a baloldalt, 
például amikor Aaron Cohen az ereci Hasomer Hacair megbízott-
ja beszédet tart Kolozsváron, így értékeli: „Tartalmas előadása jó 
szolgálatot tett abban az értelemben is, hogy a még mindig »nyu-
gatos« jobboldali cionista körök megtévesztő propagandájával a 
progresszív cionista szempontokat állította szembe.”  

 256 



Jelzi a kivándorlás megindulását egy temesvári cég hirdetése, 
amely felajánlja, hogy gyorsan és olcsón szállítanak bútort és 
ingóságot Palesztinába. 

 
1947. szeptember 12. 
Első oldalán újévi felhívást intéz Erdély zsidóságához, amelyben 
felhív az átrétegződésre és a termelő szövetkezetekbe való tömö-
rülésre, valamint a „dollárimperializmus” elleni küzdelemre. 
Mindezekhez reméli a Kommunista Párt támogatását. 

Második oldalán átveszi a Kol-Haam103 interjúját M. Smilánszkival, 
„a palesztinai zsidó parasztvezérrel”, aki ellenzi a felosztást, zsidó–
arab egyetértést óhajt. 

Sok az újságban a külföldi zsidó új hír, közöttük első helyen a 
Szovjetunió áll. 

 
1947. szeptember 19. 
Ismét olvashatunk az EXODUS hajóról, amely illegális beván-
dorlók ezreit vitte volna Palesztinába. Több cikket találunk, 
amely név szerint említi a háborús bűnösöket, főleg erdélyi ma-
gyarokat. Ez feltehetően román hivatalos nyomásra történt, hi-
szen pl. a dél-erdélyi zsidók a román fasisztáktól szenvedtek, so-
kukat deportáltak a Dnyeszteren túlra (Transznyisztria), ahol 
többségüket megölték.  

 
1947. október 3. 
Hosszú cikkben vádolja Julius Maniu volt politikust zsidók elleni 
bűnökkel, amelyeket ő tagad, sőt zsidóbarátnak vallja magát. Óv 
a „titkos kivándorlás” megkísérlésétől. Gyakran kifosztják, néha 
meggyilkolják a határon túlra igyekvő zsidókat. 

103 Héberül: A nép hangja, palesztinai kommunista újság. 
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Barátságos cikkben mutatja be a Prágai Ifjúsági Kongresszusra 
induló palesztinai küldöttséget. A Zsidó világhíradó szinte telje-
sen ereci híreket közöl. Krakkóban megkezdődött az első Ausch-
witz-per. 

 
1947. október 10. 
Rövid palesztinai hírek a felosztás előtti hangulatról, és egy árul-
kodó jelentés, Erdélyben felfüggesztették a cionista szervezet 
„szélsőjobboldali szárnyának” működését. Helyesli, hogy a revi-
zionisták és a Betár nem legálisak többé. Beszámol a Temesvár 
Freidorf nevű elővárosában működő chaluc-telep elleni támadás-
ról. Volt SS-ek és falusi suhancok dorongokkal támadtak a telep 
lakóira, és megrongálták otthonaikat. 

 
1947. október 17.  
Második oldalán beszámol a szatmári zsidó nagygyűlésről, ahol a 
cionista szervezet álláspontja is elhangzott.  

Furcsa módon óv az azonnali alijától: „Aki ki akar vándorolni, 
az várja be, amíg lesz rá lehetőség törvényes keretek között, és ne 
rohanjon fejjel a falnak.” 

Élénk figyelemmel kíséri az ENSZ vitáját, kiemelve a szovjet 
álláspontot. 

 
1947. október 24. 
Az ENSZ előtt a palesztinai vitában tartott szovjet felszólalást 
ismerteti, amely a felosztást pártolja.  

Élesen támadja a Jointot, különösen annak erdélyi felügyelő-
jét, Riegler Sámuelt. Kifogásolja politikamentességét. A támadás 
oka politikai: „Riegler úrnak erős dollárszaga van. Libabőrös lesz 
a háta, ha a társaságában véletlenül a Szovjeunió kerül szóba.” 

Jellemző, hogy még mindig sok a hadifogoly a Szovjetunióban.  
Az utolsó oldalon ők üzennek, egy hazajövő felsorol néhány 

nevet, akiket még várnak.  
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1947. október 31. 
Második oldalán végre hosszabb ereci vonatkozású cikket közöl: 
Palesztina és az imperializmus címmel tartott a Román Kommu-
nista Párt Maros megyei titkára előadást. Támadta Nagy-
Britanniát, nagyra értékelve a Szovjetunió magatartását. 

Közvetlenül mellette az Irgun tevékenységét támadja. Fasisz-
tának minősíti a revizionisták katonai csoportját.  

Megjelennek A zsidó élet hírei a Szovjetunióból. Ír Biro-
bidzsánról és a zsidó partizánok találkozójáról. Leleplezi a jeru-
zsálemi főmufti antiszemita és nácibarát múltját. 
 
1947. november 7.  
Ünnepli a 30 éves októberi forradalmat.  

Beszámol a kolozsvári cionista gyűlésről, idézi az ottani nyi-
latkozatot: A Jisuv alapokmánya többé már nem a Balfour-
nyilatkozat, hanem a Gromiko-beszéd. 

Kohn Hillel, ismert erdélyi kommunista vezető felhívja a zsi-
dóságot a politikai életben való fokozottabb részvételre. 

Nagyváradon jiddis könyvtár létesült. 
 

1947. november 14. 
Második oldalán településenként mutatja be az erdélyi zsidó kul-
túréletet. 

Állandó témája a háborús bűnösök nem eléggé szigorú felelős-
ségre vonása. 

Aránylag keveset foglakozik külpolitikával. Ismerteti Molotov 
beszédét, amely szerint a Szovjetunió is tud az atombomba titkáról. 

Állandó rovat az utolsó oldalon az Apróhirdetések, egyre több 
a házassági hirdetés. Több mint két évvel a háború után még 
keresnek eltűnt családtagokat, különösen szomorú, amikor né-
metországi menekülttáborokban lévő deportált gyerekek szüleiket 
keresik.  
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1947. november 21. 
Vezércikke a kivándorlási láz ellen íródott, határozottan óvja a 
romániai zsidókat az alijától, egyrészt a szocializmus felé haladó 
Románia nagy távlatai és lehetőségei miatt, másrészt szerinte 
Palesztina zsidóságának sem áll érdekében ez a tömeges beván-
dorlás. „Igazi rokonok, testvérek azok, akik jóban-rosszban veled 
együtt állnak. Ilyen rokonok ma a népi demokráciák. Ettől a ro-
kontól pedig nem futni kell, hanem összeforrni vele.” 

Érdekes módon külön rovatot szentel a nőknek. Elméleti cik-
kek mellett kiemelt felszólítás:  

„Zsidó asszonyok! A békéért, otthonaitok nyugalmáért, gyer-
mekeitek jövőjéért harcoljatok együtt az ország összes asszonyai-
val az imperialista háborús uszítók és csatlósaik ellen!” Egyúttal 
a lap terjesztésére is felszólít. 

Először közli Palesztina felosztásának térképét, reméli, miha-
marabb kivonulnak az angol csapatok. 

 
1947. november 28.  
Az első oldalon vastag betűvel közli a jó hírt, hogy Budapesten 
elfogták a sármási tömeggyilkosság fő bűnöseit. (1944-ben a be-
vonuló magyar csapatok legyilkolták a község zsidó lakosait, 
több mint másfélszáz embert.)  

Az eddiginél többet foglalkozik Palesztinával, félti az angol 
imperialistáktól a felosztás megvalósulását. 

 
1947. december 5. 
Vezércikkében üdvözli a Palesztina-kérdésben hozott ENSZ-
határozatot, amelyet a Szovjetuniónak köszön. 

Beljebb egy cikk a németországi lágerekben tartózkodó ne-
gyedmillió zsidó rossz sorsára hívja fel a figyelmet, akiket a fa-
siszta emigránsok terrorizálnak. 

Minden számban találkozunk háborús bűnösök felelősségre 
vonásával. 

 260 



Utolsó oldalán keretes cikk számol be arról, hogy a kolozsvári 
zsidó elemi iskolában szülői értekezletet tartottak a kivándorlás 
ellen. 

 
1947. december 12. 
Cikkek számolnak be arról, hogy a romániai zsidóság gyűléseken 
ünnepli a Zsidó Állam megvalósítását, természetesen „imperialis-
taellenes szellemben”. 

A következő oldalon egy terjedelmes cikk címe: Imperialisták 
a fejvesztett kivándorlás mögött. Ehhez csatlakozik a távozók 
viszontagságairól szóló dokumentumgyűjtemény. 

 
1947. december 19. 
Az előző számmal ellentétben feltűnően keveset foglalkozik Pa-
lesztinával, közölt hírei is a véres összecsapásokat részletezik. 

Beszámol viszont a jeruzsálemi főmufti háború alatti zsidóel-
lenes tevékenységéről. 

A Tollhegyről című rovatban már nemcsak a brit imperializ-
must szidja, hanem Amerika palesztinai politikájával sincs kibé-
külve: „John Bull és Uncle Sam: egyik kutya, másik eb, népeket 
leigázni akaró imperialisták mind a ketten.” 

 
1948. január 2.  
Első oldalán a román király lemondásának szövege és Románia 
népi köztársasággá alakulásának szenzációs híre. Mellette, jóval 
nagyobb terjedelemben, az Irányelvek az átrétegesítésről. A cikk-
író, Paul Davidovici szerint ez a megoldás a zsidóság számára, 
nem pedig a tömeges kivándorlás. 

A következő oldalon az erdélyi magyarsággal való szolidari-
tást hangsúlyozzák: „A zsidóság és a magyarság közötti megértés 
– az együtt élő népek fejlődésének talpköve.” A brassói népgyű-
lésen a szabadságot és a békét tartják a két kisebbség közös, 
együttes célkitűzésének. 
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Hosszú levelet olvashatunk Párizsból, amely szintén azért 
íródott, hogy visszatartson az ország elhagyásától. Már a címe is 
sokatmondó: Öngyilkosságot követ el, aki otthagyja nyugodt 
otthonát. 

Viszont a negyedik oldal egy rövid báli meghívót leszámítva 
teljes egészében Palesztinával foglalkozik, igaz, hogy a Kol 
Haam című kommunista lap cikke alapján. 

Ilja Ehrenburg írása után közli Mose Sneh baloldali palesztinai 
vezető szembefordulását a Jewish Agency többségével. 

 
1948. január 9.  
Vezércikke A népi köztársaság és a zsidóság, természetesen üd-
vözli a változást, amely reméli, sok jót fog hozni Románia zsidó 
lakosai számára. 

További cikkei is ilyen szellemben íródtak: Támadja Anglia 
Palesztinával kapcsolatos politikáját, amely szerinte a felosztási 
ENSZ-határozat szabotálására irányul. 

 
1948. január 16. 
Beszámol a ciprusi lágerben raboskodó illegális bevándorlók 
helyzetéről. Nyomorúságosak a körülmények. Tizenketten van-
nak egy sátorban, világítás nincs, kétszáz főre jut egy latrina. 
Költségeiket nem az angolok, hanem a palesztinai kormány fede-
zi. Szögesdrótok mögött vannak, ugyanakkor a német hadifog-
lyok a tengerparton strandolnak.  

Most már nyíltan kritizálja Ben Guriont és a palesztinai zsidó 
vezetőket állítólagos antikommunista magatartásukért. 

 
1948. január 23.  
Sok a palesztinai hír, de kizárólag az ottani kommunista párt a 
forrás. Megdöbbentő olvasni Slojme Michoels, a szovjet zsidó 
színművész és közéleti, tevékeny ember egész oldalas nekrológ-
ját. Művészi nagyságát méltatva hosszan szól a háború alatti ame-
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rikai pénzgyűjtő tevékenységéről a szovjet hadsereg számára. 
Viszont egy szót sem ír arról, amit pedig sokan sejtettek, hogy a 
szovjet belügyi hatóság gyilkolta meg. 

Zsidó Világhíradó: Rossz hírek az újraéledő antiszemitizmusról. 
 

1948. január 30.  
A trónfosztás alkalmából folytatja az előző számokban megkez-
dett történelmi visszapillantást a zsidók sanyarú sorsáról a régi 
Romániában. 

Beavatkozik a palesztinai zsidóság belső ügyeibe, átveszi Ester 
Vilenska, az Erec-Izraeli Kommunista Párt titkárának a cikkét, 
amelyben tiltakozik az ellen, hogy az általa említett két szervezet 
baloldali lenne: A Stern-csoport, Álarc nélkül… Ez azért érdekes, 
mert a kötetünkben szereplő saját újságjaik hangneme kapitalista-
ellenes és szovjetbarát volt! 

Ritkán találkozunk irodalommal a lap hasábjain, de most egy 
nagy cikk üdvözli a „deportált-regények” megjelenését. 

 
1948. február 6. 
Elijahu Gozsanszkival, az Erec-Jiszraéli Kommunista Párt titká-
rával készített interjú már címében is A zsidó–arab barátság 
mellett tör lándzsát, bár indokolja a kommunisták belépését a 
Haganába. 

Negyedik oldalán egész oldalas riport a frissen fémmunkássá 
átképzett erdélyi zsidókkal.  

 
1948. február 13. 
Áttekinti az erdélyi zsidó sajtót. Érdekes kelet-európai jelenség, 
hogy „azokban az országokban például, ahol a zsidóság háború 
előtti létszámának csak tizedrésze maradt meg, ma több folyóirat 
és újság lát napvilágot, mint a háború előtt”, így van ez Erdélyben 
is. Lelkesen üdvözli a temesvári, nagyváradi, brassói és nagybá-
nyai Demokrata Zsidó Komité Értesítőit. Örül megjelenésüknek, 
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de megjegyzi, hogy a jó szándék nem elegendő. Több igényessé-
get, alaposságot kér az újságíróktól. 

Már a nyugati zsidóságot is támadja, mert szerinte nem támo-
gatják eléggé a baloldalt.  

Palesztinai jelentés a fegyverkereskedelem és csempészet vi-
rágzásáról ír. 

 
1948. február 20. 
Üdvözli a kolozsvári Ort-iskolát,104 és támadja A romániai Cio-
nista Szervezet Központi Bizottságainak határozatait. Szerinte 
nem tisztították meg a mozgalmat az ún. „fasiszta” csoportoktól. 

Az irodalmat egy oldal képviseli, Valentin Katajev Reggeltűl-
reggelig című novellája. 

 
1948. február 24. 
 

Első oldalán közli, hogy halálra ítélte 
a magyar népbíróság a sármási105 
fasiszta gyilkosokat. Megjelent az 
Erdélyi Zsidó Évkönyv, a megbízot-
taknál lehet megrendelni. További 
cikkei A zsidóság átrétegeződését 
ajánlják. Fél oldalon át összegezi 
Jabotinski munkásságát, elég negatí-
van, utalva Petljurával való kapcsola-
tára.  Már a robbantásokról, harcokról 
számol be jeruzsálemi jelentése. 

104 ORT: 1880-ban Oroszországban alakult egyesület a zsidók iparra és föld-
művelésre való képzésére. Később az egész világon fenntartott szakiskolákat és 
tanfolyamokat. 

105 1944 őszén magyar csapatok másfélszáz zsidót öltek meg a községben. 
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1948. március 5. 
Keretes cikk hívja fel a veszélyre a figyelmet, hogy volt vasgár-
disták hamis iratokkal az alijázók közé vegyülnek. 

Megemlékezik Salamon Ernő, a vészkorszakban elpusztult erdé-
lyi zsidó költő szomorú sorsáról. Idézi róla Déry Tibor értékelését. 

Sokat ír Birobidzsánról, a szovjet zsidók távol-keleti letelepe-
déséről, levelekből idézve. 

 
1948. március 12. 
Első oldalán a nemzetgyűlési választásokra mozgósítja olvasóit.  

Medgyesen irodalmi törvényszéket tartanak dr. Nyiszli Mik-
lós, Mengele boncolóorvosa könyvéről. Sok terhelő vélemény 
hangzik el lágerbeli magatartásáról. 

Egyre inkább manipulálják a cionista szervezeteket is. Rábír-
ják őket, hogy maguk követeljék a Betar és a revizionisták fel-
számolását. 

Már az amerikai trösztöket is azzal vádolja, hogy tulajdonkép-
pen nem akarják létrehozni a palesztinai zsidó államot.  

 
1948. március 19. 
Választási propaganda foglalja el az újság nagy részét. Jeruzsá-
lemi riportja az angol katonaság brutalitását ecseteli. 

A palesztinai kommunista párt kiáltványa is fegyvert követel. 
Általában keveset foglalkozik Magyarországgal, de most egy 
teljes oldalt szentel az 1848-as forradalom és szabadságharcnak, – 
talán a centenárium miatt.  

 
1948. március 26.  
Már választási szám, de részletesen elemzi az Erdélyi Zsidó Év-
könyvet, amely sokat ír a Szovjetunióról, Birobidzsánról. Meg-
döbbentő olvasmány Az Országos Cionista Központ levele, 
amelyben határozottan közlik: „Jelen pillanatban nem szerveznek 
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országunkból Erec Jiszraél felé irányuló kivándorlást.” – Ehhez 
nem kell kommentár! 

 
1948. április 2. 
Üdvözli a román Nemzetgyűlésbe bejutott öt zsidó képviselőt. 

Bemutatja A bulgáriai zsidók új helyzetét. (Később majdnem 
mind alijáztak.) 

Hatalmas számokat közöl a Szovjetunió-beli jiddis könyvki-
adásról, amiknek csak az a szépséghibája, hogy utolsó adatai 
1938-asok (utána megszűnt). 

Maxim Gorkij születésének 80. évfordulója alakalmából ki-
emeli, hogy milyen nagyra tartotta a jiddis irodalmat. Gyakran 
kért fordításokat zsidó íróktól.  

 
1948. április 9. 
Büszkélkedik a lap kerek, 100. számával, de a tartalma elég szürke. 
Egyre vonalasabb. Külföldről csak antiszemitizmusról számol be.  

Viszont ír a középkori olasz költészet egyik klasszikusának, a 
zsidó Manuellónak – Dante barátja volt – verseiről. 

Először ír a lapba Markovits Rodion, a híres hadifogoly-regény 
azóta elfeledett írója. Pészachot köszönti a szabadság jegyében. 

Palesztina ebben a lapszámban az utolsó oldalra szorul. 
 
 

HATIKVA  
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A nívós folyóirat Argentínában, Buenos Aires-ben jelent meg, de 
az egész latin-amerikai magyar zsidósághoz szólt. Olvasóközön-
sége a háború előtt és alatt a tengerentúlra emigrált – gyakorlati-
lag menekült – zsidókból került ki, az ő részükre biztosította ha-
vonta kétszer a magyar nyelvű kultúrát. Volt idő, amikor hetilap-
pá alakult, mára az idősebb generáció kihalásával más diaszpóra-
beli magyar sajtótermékhez hasonlóan elsorvadt. Nyugodtan mi-
nősíthetjük cionista szellemiségűnek, ezt vállalták is, címe is erre 
utal: Hatikva héberül „remény”, Izrael Állam himnusza is ez. 
Rengeteget foglalkozik Izraellel, sajnos tárgyidőszakunkból Ma-
gyarországon csak kevés lapszámhoz tudtunk hozzáférni.  

 
1949. szeptember 15.  
A Ros Hasanát köszöntő ünnepi szám első két oldalán a vezér-
cikket egyenesen a Hatikva számára maga a híres Jigal Alon ez-
redes, a későbbi izraeli politikus, ez idő tájt a negevi hadsereg 
parancsnoka írta. Figyelmeztet arra, hogy a fényes győzelem da-
cára Izrael még ne ringassa magát a béke illúziójába. Hat okban 
jelöli meg az okokat, amelyek az arab országokat a zsidó állam 
megtámadására ösztönözték. Bizonyos gyanakvást fejez ki az 
Amerikai Egyesült Államok politikájával szemben. Hatalmas 
feladatok várnak az ereci zsidóságra, főleg gazdaságilag, de kato-
nailag is állandóan felkészültnek kell lenni. 

Néhány oldallal később úti beszámolót olvashatunk a Jordán 
völgyéből. „Tavaly még város állt a romok helyén, még tüzet 
okádtak a városból felénk. A romok szélén most eke szánt, csép-
lőgép áll. Paradicsom piroslik, banános zöldell.” 

Gyakorlatilag szinte minden cikk Izraellel foglalkozik, még a 
hirdetésekben is biztosítják az esetleges vevőket az illető Izraellel 
kapcsolatos szimpátiájáról, például Lövi József órás minden 100 
pesós vásárlásnál egy fával gazdagítja az izraeli erdőket. 

Három és fél oldalon, sok képpel számol be Herzl jeruzsálemi 
újratemetéséről, érdekes gondolatmenettel indokolja, hogy miért 
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csak most kerül erre sor: „Az elmúlt években néha nehézteléssel 
gondoltunk a cionista vezetőségre, mert nem hajtotta végre Herzl 
végakaratát, és nem hozta még haza Herzl hamvait. Hálásak lehe-
tünk ezért a mulasztásért. Herzlnek csak így és csak most volt 
szabad hazatérnie. Csak a felszabadított, megváltott zsidó hazába 
térhetett vissza, és hazatérése csak mostan kaphatta meg azt a 
keretet, amely királyi egyéniségének valóban megfelel.” Részle-
tesen beszámol az ünnepségekről, kiemelve, hogy Herzl igazi 
síremléke – maga a zsidó állam. Avigdor Hameirymagyar-izraeli 
író novellája az első világháború előtti „békebeli időket” hívja 
életre. Az újhéber irodalom egyik megalapítója és élő klasszikusa 
Vilmos császár képzelt látogatását a bécsi zsidó temetőben vil-
lantja fel. 

Sok az izraeli apróbb hír, például az új olék elhelyezkedéséről, 
a gazdaság fejlődéséről. Nagyalakú felhívásokban kéri ehhez ol-
vasói segítségét. Teret szentel a hazai rokonok támogatásának, 
árjegyzéket adva a küldhető csomagok összetételéről. Irsai István 
grafikus az izraeli emlékművekről ír. Ő plakáttervező és könyv-
tervező, de egy Zsidó Pantheont szeretne. 

Természetesen kénytelen írásokat szentelni a még csak néhány 
év előtti Vészkorszaknak és általában az antiszemitizmusnak. 
Elméleti fejtegetések és visszaemlékezések egyaránt idézik ezt a 
szörnyű kort. 

Magyar kölcsönkönyvtár gazdag és nívós kínálata osztozik 
ugyanezen az oldalon. 

Nem marad ki az irodalom sem. André Maurois Szegény zsidók 
című novellája, Radnóti versei mellett („két utolsó verse” felvezetés-
sel a Csütörtök és 1944. X. 31. címadással a Mellézuhantam… kezde-
tű 4. Razglednica) Sós Endre nagy cikke Bródy Sándor harcairól és 
megalkuvásairól. Hosszú nekrológban gyászolja Ignotus halálát, 
közölve egyet kevés zsidó tárgyú írásából Vér Andor biblikus 
hangú verse (Sirató) után Szép Ernőt köszönti 65. születésnapján. 
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De találunk kevéssé ismert 
költőktől is verseket, például 
Sebesi Ernőnek menekülő zsi-
dókról írott versét, vagy Malka 
Néser (Kecskeméti Mária) köl-
teményét a zsidó nép öntudatra 
ébredéséről.  

Sokat megtudunk az argen-
tínai magyar zsidó közösség 
pezsgő kulturális életéről: egy 
műkedvelő társaság például 
héber nyelven bemutatta Sze-
nes Hanna A hegedű című 
chaluc-életképét. Pataki László, 
az Izraelben születő új zenét 
ismerteti a lapban. „Mert a föld 
csodát mível: új embert alkot, 
és lelkébe új muzsika nektárját 
csöpögteti…”  

Találkozhatunk Heller 
Anny, az izraeli hadsereg ko-
lozsvári születésű hadifotósa 
képeivel. Viszonylag kevés 
magyarországi hírt közöl. Álta-
lában ezek sem pozitívak, talán 

az izraeli tánccsoport budapesti szerepléséről való beszámoló a 
kivétel.  

Az Olvasás közben rovat ír egy BESZKÁRT kalauz bírósági el-
ítéléséről, aki a villamoson lezsidózott egy utast. A rovat más hírei 
az antiszemitizmus újrajelentkezéséről számolnak be világszerte.  

Tudományosabb jellegű dr. Marton Lajosnak, az Új Kelet 
szerkesztőjének tel-avivi cikke Bacher professzor és Ben Jehuda 
levélváltásáról. A modern héber nyelv megteremtője kapcsolat-
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ban állt a pesti Rabbiképző Intézet professzorával, akit meg is 
látogatott a magyar fővárosban.  

Kishont Ferenc humoros írása az Izraelbe frissen bevándorlók 
egy része megérkezésük előtti és utáni viselkedésének különbségét, 
a túlzott igényeket tűzi szellemesen tollhegyre. 

Elszórtan rövid spanyol nyelvű közlemények is feltűnnek a lap-
ban, például a Keren Kajemeth Lejiszraél közleményei.  

Keretes közlemény: A leállított magyarországi ifjúsági alija he-
lyét az arab országok zsidó fiatalsága fogja átvenni. Azért remélik, 
hogy a kelet-európai bevándorlás folytatódni fog. (Sajnos hiába!)106 

Beszámol Az Argentínai Magyarajkú Zsidók Egyesülete vezető-
ségének és a Hatikva főszerkesztőjének tiszteletlátogatásáról az izra-
eli követségen. Dr. Jakob Tsur nagykövet méltatta a Hatikvát: 
„Büszke lehet az a zsidó közösség, amely ilyen orgánumot magáé-
nak vallhat. A sajtó hatalmas eszköz Izrael konszolidálásért küzdők 
kezében, melyet támogatni, naggyá tenni mindnyájan első feladataik 
közé kell hogy sorolják.”  

Fränkel Jenő, szegedi főrabbi Lőw Immanuel halála 5. évforduló-
ján a nagy tudós 1944-es méltatlan haláláról ír.  

Van írás, amelyik felhívja a figyelmet az Argentínába menekült 
magyar háborús bűnösökre, például Homonnay Mártonra, aki ekkor 
már egy argentin sportegyesület vízipóló-edzője.  

Átveszi egy spanyol lap cikkét Max Nordau cionista vezetőről, 
aki mint író és mint szociológus is jelentős volt. 

A zsidókérdésről írott elméleti cikk és egy palesztinai új telepü-
lésről készült képes riport után több oldalon hirdetések zárják a lap-
számot. Ezek sem érdektelenek, mert rávilágítanak a dél-amerikai 
magyar ajkú zsidók hétköznapjaira, problémáira.  

106 Az Ifjúsági Aliját (Alijat Noár) Henrietta Szold magyar születésű írónő 
alapitotta 1935-ben a németországi zsidó gyermekek Palesztinába mentésére. 
A szervezet később kiterjesztette működését egész Európára, nemrég szűnt 
meg. 
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1950. január 1. 
A polgári időszámítás szerinti újévet köszöntő 1. száma is hason-
ló arányban közöl Izraellel foglalkozó cikkeket. Egyúttal megje-
lenésével 4. évfolyamába lép a Hatikva. Megragadja az alkalmat, 
hogy cionista újságnak vallja magát. Külön alcímet szentel az 
Argentínába szökött nyilas „tarkólövészek” lapjainak, amelyekkel 
természetesen állandó vitában van. Némelyik ilyen sajtóterméket 
az argentin rendőrség a Hatikva intenciójára utasított rendre. 

A rengeteg izraeli anyag mellett magyar irodalommal is fog-
lalkozik, cikket közöl az Amerikában is sikeres Molnár Ferencről, 
akit megró a zsidósággal szembeni közönyéért. Idéz egyetlen 
zsidó témájú kései verséből:  

 
Ferenc, szívedből hol az oltár, 
Hová lett MÓZSES és a hit, 
Hová lett DÁVID és a zsoltár, 
Mely megvigasztalt és megjavít? 
A FRIGYSZEKRÉNY nálad veszendő 
S a tömjénillat mily kevés! 
Ferenc, hol van a THALITKENDŐ,  
És a hosszú böjtölés? 
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UTÓSZÓ 
 
 
Munkámban – amely a magyarországi cionista sajtó történetének 
utolsó, ötödik része – a mozgalom utolsó éveit szerettem volna 
áttekinteni és közelebb hozni korunk emberéhez a zsidó sajtó 
írásainak szemelgetése útján. 

Ez az időszak nagyon ellentmondásos és eseménydús volt a 
magyar és világzsidóság, a cionista mozgalom, de az egész világ 
szempontjából is. Úgy tűnt, megvalósul a dédelgetett remény, 
majd két évezred álma, a zsidó állam újjászületése, a sokat szen-
vedett nép fiai és leányai nyugodtan és szabadon élhetnek testvé-
reik között, őseik földjén. 

Nagy korszak ez a magyar cionisták számára is, szervezeteik 
egyre erősebbek és népesebbek, különösen a baloldaliak, az álla-
mi szervek is engedélyezik, néha jó szemmel nézik tevékenysé-
güket. Ezek az évek a „fordulat ideje”, a nagy váltás a világban, a 
hidegháború kezdete, amikor Kelet-Európa a szovjet érdekszférá-
ba kerül. A magyarországi cionista szervezetek látványosan pró-
bálnak együttműködni a baloldallal, de hiába, a kialakuló diktatú-
ra őket is felszámolja. Fokozatosan zajlik ez a folyamat, először a 
jobboldali cionistákra támadnak, ebben a mozgalom egy része 
támogatja is az államhatalmat, de hamarosan azzal az átlátszó 
ürüggyel, hogy Izrael létrehozásával céljukat elérték, az összes 
cionista szervezetet megszüntetik. 

Ekkor még kölcsönösen baráti a kapcsolat Izraellel, pedig a 
kezdetben eltűrt bevándorlást (amelyet a Szovjetunióból mindig 
tiltottak) korlátozzák, majd akadályozzák. Mindez tükröződik a 
zsidó sajtóban, a hangulat elhidegülése különösen a cionista 
mozgalmon kívüli lapokban követhető, így az Új Élet hasábjain, 
még jobban a romániai magyar nyelvű zsidó újságban. 

A bemutatott sajtótermékek csak a cionista újságok egy részét 
képviselik, ennek egyrészt terjedelmi határok, másrészt nehéz 
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hozzáférhetőségük az oka. Nemcsak különböző irányzatokat, 
hanem megjelenésükben is eltérő színvonalat tükröznek, az igé-
nyes külsejű újságoktól a sokszorosított mozgalmi értesítőig. Kü-
lönbözőképpen írják a neveket, néha egy oldalon belül, az illuszt-
rációk kivitele is nagyon esetleges. Megpróbáltuk áthidalni ezeket 
a nehézségeket, az Olvasó döntse el, hogy mennyire sikerült. 
Örömmel közöljük, hogy az előző négy hasonló tárgyú könyvvel 
ellentétben, most névmutató – Róbert Zsófia szerkesztő munkája 
– segíti a tájékozódást a könyvben és a korban. Az évtizedek fo-
lyamán gyakran nagyon rossz állapotba került fényképanyagot 
Pruzsinszky Dániel tette alkalmassá illusztrációnak, tükrözve a 
kor hangulatát. 

Ezúttal is szeretném köszönetemet kifejezni az Országos 
Rabbiképző Zsidó Egyetem Könyvtára dolgozóinak, akik – előző 
könyveimhez hasonlóan – értékes segítséget nyújtottak munkámhoz, 
valamint a feldolgozócsoportból Gurbán Gábor könyvtárosnak, aki 
évek óta lehetővé tette a hozzáférést ezekhez a folyóiratokhoz.. 

Remélem, hogy ez a könyv is hozzájárul ennek a bonyolult 
kornak a teljesebb megismeréséhez. 
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Franco 140, 149, 180 
Fränkel Jenő (Fraenkel Jenő) 270 
Frankel Leó 235 
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Frischmann David 93  
Füredi Avri 71 
Fürst Aladár dr. 135 
Galili, Jiszraél77 
Gandhi, Mahatma 47 
Gárdi Jenő dr. 208 
Gellért Endre 274 
Gergely Sándor 184, 185 
Gervai Sándor 209, 212, 213 
Geyer Albert 195, 197, 201, 203, 217 
Giszkalay János 80 
Giveoni, Eszter 82 
Glasner, Mose 241, 242 
Goethe, Johann Wolfgang von 97, 205 
Goldmann, Nahum 53, 175 
Goldstein Ferenc ld. Goldstein, Perec 87 
Goldstein, Perec (Goldstein Ferenc)  
Gordon, Aharon David 81, 86, 153 
Gorkij, Maxim 132, 266 
Gozsanszki, Elijahu 263 
Gozsanszki, Elijahu, 263 
Görög Frigyes 28 
Grinberg, Uri Cvi 201 
Gromiko, Andrej Andrejevics 13, 15, 43, 52, 119, 133, 159, 

259 
Groszmann Sándor 63 
Grózinger Sándor 42 
Guderian, Heinz 122 
 
Hahn István 209 
Hajardén, Émek 90 
Hameiri, Avigdor (Feuerstein Avigdor) 148, 154, 193  
Hausen László 205 
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Hegedűs Nándor 172 
Heine, Heinrich 161, 190 
Heller Anny 269 
Hermann Lipót 183 
Herskovits Fábián 13, 142, 149, 161, 164, 166 
Herzl Tivadar 22, 39, 80, 99, 102, 111, 112, 135, 136, 149, 

161, 162, 165, 187, 204, 212, 236, 237, 238, 253, 267, 268 
Himmler, Heinrich 143 
Hirtenfeld Mihály 104 
Hitler, Adolf 47, 50, 70, 171, 183, 213 
Hlinka, Andrej 245 
Homonnay Márton 270 
Horovic Tivadar 242 
Horthy Miklós 56 
Hubermann, Broniszláv 87, 126  
Hunwald Sándor122 
Hunwald Szimha 63 
Husseini, Hadzsi Amin el 213 
Husszeini, Abdel Kader 65, 66  
Husszeini, Dzsamal 64 
 
Ignotus-Veigelsberg Hugo 237, 268 
Illés Béla 154, 155, 244 
Imber, Naftali Herz 196 
Irsai István268 
Izsák József 235 
 
Jaari, Méir 59 
Jabotinski, Ze’ev  (Vlagyimir Zsabotyinszkij) 65, 113  
Jadin, Jigal (Jigal Sukenik) 167 
Ják Sándor 149 
Jakobson, Israel G. 124, 198  
Jámbor Ferenc 14 
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James, Leonard 45 
Jochaj, Rabbi Simon ben 109 
Jólesz László 208 
Jungreisz Elza 238 
 
Kaczér Illés231, 236, 238, 241 
Kahán Frankl Samu 39  
Kahán Niszon 226 
Kahan-Frankl Samu 252 
Kardos László 100 
Karinthy Frigyes 95 
Kárpáti Meir Pál 244 
Kassák Lajos 87, 88 
Kasztner Rezső 126, 127, 213, 222, 230, 251 
Katajev, Valentyin Petrovics 264 
Katznelson, Berl 102 
Kaukadzsi, Fauzi 66 
Kecskeméti Mária (Néser, Malka) 269 
Kenéz-Kurländer Ede 204 
Kepecs Imre 211 
Kertész Sándor 155, 232 
Kishegyi Árpád 51 
Kishont Ferenc235, 241, 242, 244, 270 
Kiss Arnold 208 
Kiss József 88 
Klein Imre, 46, 53 
Kocsis Pál 244 
Kocsmár Gyula 240 
Kodály Zoltán 177 
Kodolányi János 202 
Koestler, Arthur 168 
Kohén, Jákov 93 
Kohn Hillel 259 
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Komlós Aladár 88 
Komlós Ottó 185 
Komoly Ottó 28, 39, 42, 204 
Korein Dezső 199 
Krausz Sámuel 145, 223 
Kristóf László 153 
Krumey, Hermann 127  
Kuck, Ráv I. 112 
Kulcsár István 61 
 
Langer Miklós 63, 66 
Lantos Tamás (Tom Lantos) 147 
Lányi Menyhért 197, 198, 200, 204, 206 
Laserson, E. 44, 55 
Lawdermilk, Walter C. 16 
Lenau, Nikolaus, 205 
Lengyel Emil 148 
Lenin (Vagyimir Iljics Uljanov) 63, 173 
Ligne, Charles Joseph 149 
Link Gyula 104 
Lipmann, Walter 54 
Livni, Dan 20, 59, 62 
Lövi József 267 
Lőw Immánuel 17, 202, 270 
Lőw Lipót 17 
Lőwinger Sámuel 188 
Lőwy Izsák 209 
Lubjaniker, Pinchasz 101 
Lukács György 192 
Lutz, Carl 111 
 
Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics 86 
Maniu, Julius 257 
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Mann, Thomas 126, 185 
Manuello, Juda ibn Tibbon 266 
Mao Ce-tung 181 
Márai Sándor 210 
Markis, Perec 179 
Markovits Rodion 165, 266 
Marton Ernő 242 
Marton Lajos 222, 269 
Masaryk, Jan 48 
Maurois, André 85, 268 
Megyeri József 60 
Meir, Golda 52 
Mengele, Josef 265 
Menuhin, Jehudi 90 
Michoels, Slomo (Szolomon Mihajlovics Mihoelsz) 147, 153, 

155, 262 
Micsurin, Ivan Vlagyimirovics 243 
Mihoelsz, Szolomon Mihajlovics ld. Michoels, Slomo 
Mindszenty József 111, 224, 230, 252 
Molnár Ferenc 271 
Molotov, Vjacseszlav Mihajlovics 259 
Morgenthau, Henri 64 
Mózes, bibliai pátriárka 98, 99, 200 
Munkácsi Ernő 205 
Murányi Éva 207 
Murányi Miklós 207, 208, 217 
 
Natonek József 
Nehru, Dzsaváharlál 47 
Néser, Malka ld. Kecskeméti Mária 
Nógrádi Sándor 125 
Nonn György 60 
Nordau, Max 99, 236, 270 
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Nyéki doktor 208 
Nyiszli Miklós 265 
 
Oliphant, Laurence 149 
Ortutay Gyula 252 
 
Pach Zsigmond Pál 119 
Páger Antal 183, 187 
Palgi, (Palki)Joél 14, 136 
Palotai Erzsi 63 
Pamfilov, Ivan Vasziljevics 155 
Pásztóy Polczer Ámon 121, 234 
Pataki László 269 
Paulus, Friedrich 181 
Peterdi Andor 166 
Péterfi Endre (Samuel Ben Cur) 22, 134 
Petljura, Szimon Vasziljevics 264 
Petőfi Sándor 98, 148, 154 
Petschauer Attila 244 
Pick, Wilhelm 193 
Pinszker, Leon (Yehuda Lieb) 253 
Pollák Jenő 215 
Prohászka Ottokár 211 
Puskin, Alekszandr Szergejevics 100, 135 
 
Radisics Elemér 151 
Radnóti Miklós 268 
Rajk László 133, 189, 233, 234, 235, 238, 239, 242, 245 
Rákosi Mátyás 78, 121, 170, 176, 180, 182, 187, 226, 245 
Reich Jenő 172 
Reich Oszkár 253 
Reichmann (Eichmann feltételezett álneve) 158 
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Rejtő Jenő 174 
Révész Jirmi 63 
Ribbentrop, Joachim von 143 
Richtmann Mózes 149 
Riegler Sámuel 258 
Riegner, Gerhart M. 199 
Rokeach, David 41 
Rommel, Erwin 91, 130 
Rosental, Mark M. 192 
 
Salame, Hassan 51 
Salamon, bibliai király 95, 168 
Salamon Ernő 260 
Salamon Mihály 14, 39, 112 
Salgó László 163 
Salom (Salon), S. 20 
Sámson bibliai bíró 15 
Sartre, Jean Paul 97 
Scheiber Sándor 154, 169, 173, 184, 202, 203, 209, 214, 216, 

218, 281 
Schön Dezső 227 
Schwarcz, M. 74 
Schwartz, Joseph J. 201  
Schwarz Béla 232 
Schwarz Jenő 207, 215 
Scott, Robert Falcon 219 
Sebesi Ernő 269 
Seiffert, Rachel 149 
Sertok, Móse ld. Sneh, Moshe 
Sharét, Mose ld. Sneh, Moshe 
Simon Gyula 155 
Singer Ödön 33 
Slánský, Rudolf 140, 240 
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Slonsky, Avraham (Ávrám Slonszky) 45, 62, 71, 100 
Smilánszki, M. 257 
Sneh, Moshe (Mose Sharét, Moshe Sharett, Moses Sharet, 
Móse Sertok Herszon) 35, 38, 128, 134, 145, 198, 233, 262 
Somló Jenő 189 
Sós Endre 164, 165, 166, 174, 176, 186, 187, 189, 192, 207, 

268 
Stern József 230 
Stern, Ávrahám (Stern csoport) 36, 80, 91, 113, 263 
Stern, Sz. B. 104 
Stone, J. P. 52 
Stöcker Lajos 198 
Stöckler Alajos (Lajos) 39, 143, 165, 172, 177, 252 
Sukenik, Jigal ld. Jadin, Jigal 167 
 
Szabolcsi Bence 184  
Szabolcsi Miklós 72 
Szálasi Ferenc 98 
Székely György 208 
Szeleczky Zita 183 
Szenes Hanna 57, 75, 137, 143, 151, 155, 206, 209 
Szép Ernő 268 
Szerb Antal 210, 211 
Szilágyi Géza 150, 162, 184 
Sziszera, bibliai hadvezér 109 
Szneh, Mose ld. Sneh Moshe 
Szold, Henrietta 270 
Szomory Dezső 174 
Szőnyi Géza 39, 146 
Sztálin, Joszif Visszarionovics 26, 84, 138, 142, 168, 178, 192, 

205, 227, 234, 251 
Szukenik, Eleazer 188 
Szűcs Géza 198 
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Szűcs Zoltán 231 
 
Tábori Pál 142 
Teichner, Szulamit 94 
Tildy Zoltán 39, 62, 122 
Tito, Josip Broz 183 
Titus Flavius római császár 145 
Tobiansky, Meir 135 
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics 74, 205 
Truman, Harry 53 
Trumpeldor, Joszef 58, 65, 81, 85, 117, 154, 209 
Tsur, Jakob 270 
Tudelai Benjamin 102 
 
Vadász Sándor 210 
Varga Jenő 225 
Veigelsberg Hugó ld. Ignotus 
Vér Andor 268 
Verne Gyula 162 
Vilenska, Ester 263 
Vilmos, II. német császár 268 
 
Wallenberg, Raoul 107, 115 
Weinberger Emmánuel 234 
Weisskopf, Franz Carl 140 
Weisz Artúr 241 
Weizmann, Chajim 19, 22, 26, 53, 62, 115, 147, 158, 167 
Wiesenthal, Simon 213 
Wise, Stephen 218 
 
Zangwill, Israel 88 
Zoltán Irén 144 
Zöévi, M. 75 
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Züszman Alfréd 194, 198, 201, 202, 205 
 
Zsabotyinszkij, Vlagyimir ld. Jabotinski, Ze’ev  
Zsdanov, Andrej Alekszandrovics 66 
Zsoldos Jenő 162, 185, 282 
Zsolt Béla 128, 174 
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