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A zsidókérdés Magyarországon 
Válasz Stern Samu hasoncímű röpiratára.

i.
A pesti izraelita hitközség elnöke röpiratával bizonyára a 

zsidóság ügyének akart használni, védelmére akart kelni a 
jogos, vagy jogtalan támadásokkal szemben. Ezen célját 
azonban aligha élte el. Mert eltekintve előszavának agresszív 
hangjától, elvitázhatatlan tényeket vesz tagadásba, miá® nyilván 
való tények fölött egyszerűen elsâkMk, sőt több ízben egyenesen 
valótlanságokat állít. Vezérfonálként húzódik át az iraton a 
strucmadár eljárás, a fejet a homokba dugás, a hibáknak ki
zárólag csakis az ellemoldlalon való keresése. Eizzel az eljárással, 
éppen az ellenkezőjét érheti csak el annak, amit elérni akart. A 
zsidóságot védelmező, igazoló iratát a nemzsidók óriásilag túl
nyomó része csak bosszantónak, vagy ,nevetségesnek fogja talál
hatni, lévén az a tárgyilagosság teljes hiányával megírva-

Szinte érthetetlen, groteszk naivitás azt képzelni, hogy az 
egész művelt és féltművelt világ összes államaiban és népeinél 
tagadhatatlaniul növekedőleg mutatkozó zsidóellenes hangulat 
és áramlat magyarázatát egyszerűen olyan kifejezésekkel kép
zeljen et valaki elintézhetni, mint: „gyűlölködő rohamozás, izgá
ga röpiratok”, „hamis tanok mételye“, „fertőző áramlat” stb 
amely kifejezésekkel Stem Samu a röpirat előszavát fűszerezi. 
A zsidófajhoz tartozók túlnyomórészének együk jellemző tulaj
donságát képező önteltség kell hozzá, hogy a földgömb össz
lakosságának nem is 1 százalékát kitevő zsidóság és a nem- 
zsidó népek közötti évezredes eontroversiák, különösen pedig az 
újabban széles népkörökben növekedőleg mutatkozó antiszemita 
áramlatok okát és magyarázatát illetőleg a hibák kizárólag 
csak az óriási többségben levő nemzsidók oldalán kerestessenek 
és a zsidóság oldalán ennek a vele szemben erősödő animozitás- 
nak okát és magyarázatát képező egyetlen egy hiba se találtas- 
sék.

Sehol, semmikor és semmiben ezen a világon nincs okozat 
ok nélkül. Ezen alapigazság elől való elzárkózás eleve kizárja a 
tárgyilagos megállapítást.

Ostobaság azt hinni, hogy minden „antiszemita" gonoszlel
kű gazember vagy üresfejű tökfilkó, csúnya és érthetetlen „gyű
lölettel" eltelve a zsidókkal, szegény kis áldozati bárányokkal 
szemben.

De nem is szükséges „antiszemitának” lenni és gyűlölettel 
viseltetni a zsidó néppel szemben ahhoz, hogy valaki tárgyilago
san megállapíthassa mindazt, amit igenis lehet a zsidóság rová
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szára írni, «máit a memzsidó népességek részéről joggal és érthe
tően lelhet nehéziményezni, amin ia zs: dóságnak magának kellene 
igyekezni változtatni és ami okát és magyarázatát képezi a vi
lágszerte növekedő zsidóeHlenességnek és az evvel kapcsolatos 
sajnálatos, de érthető túlzásoknak és igazságtalanságoknak is.

Amikor valaki a saját fajának jobb jövőjét és boldogulá
sát keresd egy szívósabb, ügyesebb, a maga összességében össze- 
tartóbb idegen népfajhoz tartozókkal szemben, az még nem bi
zonyítja azt, hogy „zavaros mélységeket felkavaró fékezhetét
len gyűlölettel“ legyen eltelve az idegen népfajhoz tartozókkal 
szemben. Csupán csak a minden nép fennmaradásához, fejlődé
séhez múlhatatlanul szükséges, egészséges önfenntairitási ösz
tönt mutatja, amely mélyreható súrlódások, faji érdekellentétek 
és controversdák között természetszerűleg és helyesen a saját 
fajához tartozók boldogulásának megfelelő állásfoglalásra és 
cselekvésre fogja ösztönözni.

Ahogyan mi meg tudjuk érteni azt, hogy a zsidók zöme 
mindent zsidó szemszögből néz, mindent zsidó érdeknek rendel 
alá, úgy ők is megérthetnének annyit, hogy a nemzsidók is jogo
sultak saját népeik érdekeit a zsidóság érdekeinek fölébe he
lyezni.

II.
A zsidóságnak hibáit mindég és mindenkor eltagadó eljárá

sához tartózik az, hogy a zsidóságot állandóan csak vallásfeleke
zetnek állítja, külön fajiságára való tekintet nélkül. Természe
tesen ugyanezt teszi Stem Samu is röpiratában, avval védelmez
vén a zsidóságot a bolsevizmusban való aránytalanul nagy rész
vételnek olyannyira igaz vádja ellenében, hogy ezek vallástala
nok, felekezetnélküH zsidók lettlek.

Nincs nagyobb struccmadárpolitika és fejet a homokbadu- 
gás, mint annak állítása, hogy a zsidóság csupán csak egy val
lásfelekezet és nem egy külön önálló népfaj.

Anélkül, hogy valaki a mai modem faji ideológiát és faji 
teóriákat mindenben magáévá tenné, minden tárgyilagos szem
lélő előtt a napnál világosabb, hogy a zsidóság egy külön népfajt 
képezett mindég és képez ma is. Mózestől elkezdve a biblia, is, 
a Talmud is úgy beszel a zsidóságról, mint egy népről. A dias- 
porával szerteszét hányódott ugyan a zsidó nép, de faji külön
állását, faji sajátosságait teljesen megtartotta bármiféle idegen 
népességek közé eresztett is az idők folyamán kisébb-nagyohb 
rajokat. Ezt a faji különállóságát pedig megtartotta vallásának 
orthodox tanításából folyó elzárkózásából kifolyólag. Az igazán 
vallásos orthodox zsidó ma is változatlanul Isten választott 
népéhez tartozónak tartja magát és minden egyéb népfajhoz 
tartozót tisztátalannak tart.



5

A fajhoz tartozás külső ismérvei a zsidók óriásilag túlnyo
mó részénél egyszerűen eltagadhaitáttanok, többé-kevésbbé szem- 
beszökőek és eg)7 szempillantásra fehsmerhetok.

Az az állítás tehát, hogy a felekazsitbő! való kilépéssel, a 
vallásból való ki vetkezesse! megváltozott és megszűnt volna a 
zsidó népfajhoz való tartozás, egyszerűen badarság.

Ahogyan egy mohamedán valású arab, vagy néger kitér
vén vallásából és megk ereszt e'kedvén, nem válik ezáltal egy 
más fajhoz tartozóvá, éppen úgy nem válik azzá az izraelita 
vallásból kitért zsidó sem.

Ha egy magyar, német, angol, francia ember áttér az izra
elita vallásra, ezáltal nem lesz belőle a zsidó fajhoz tartozó 
szemita, hanem egy izraelita vallása magyar, német, angol, 
francia marad. Természetesen éppen így áll ez fordítva is.

Más kérdés a nemzetiséghez való tartozás, amely politikai 
és nem faji fogalom. Az örmény például ma is egy külön faji 
sajátosságokkal bíró külön faj, de régóta nem bír külön nem
zetiségi jelleggel. A magyarországi zsidóság sem nemzetiség 
most, de külön faji jellegét letagadni nyilvánvaló abszurditás. 
Ezen a tényen semmit sem változtat az sem, hogy van egy os
toba, elavult törvényünk, amely a zsidóságot csupán csak val
lásfelekezetnek minősíti. Ebből az anomáliából csak az folyik, 
hogy ezt a törvényt a törvényhozásnak hatályon kívül kellene 
helyeznie és meg kellene változhatnia.

De a feketét bármilyen törvény sem változtathatja át 
parancsszóra fehérré.

Számtalan illusztris zsidóra lehetne hivatkozni ennék a 
ténybeli igazságnak bizonyítására, ha erre szükség lenne, amint
hogy nincs. Elegendő lesz talán ezúttal az egyetlen igazán nagy 
zsidó államférfit, Disraeli Benjámint (a későbbi Lord Beacons- 
field) angol miniszterelnököt citálni, aki egyik könyvében azt 
a nyilvánvaló igazságot tartalmazó mondatot írja, hogy nent a 
vallás és a nyelv teszi a fajt, hanem a vér.

Hiábavaló és nevetséges dolog tehát a zsidóság kérdésér 
vallásfelekezeti türelmetlenség ügyének hamisítani.

Mintha bizony a biblia és a zsidóság fő bölcseség-forrása 
a Talmud, nem beszélne folyton zsidó népről, mintha nem volna 
cionizmus, zsidó faji összetartás, mintha nem valllaná magát 
számos zsidó, zsidó nemzetiségűnek, mintha megváltoztatná az a 
fajhoztartozást, hogy gyakorolják-e az illetők az előirt vallási 
törvényeket vagy sem.

A zsidóság részéről tanúsított ezen negatív és a tényekkel 
nem szánroló eljárással semmi esetre sem lese a kérdés meg
nyugtató módon megoldható és nem fog az egész világon ter
jedő zsidóellenes áramlat azáltal csökkenni, hogy a zsidók jónak 
látják ezt valótlanul vallási türelmetlenségnek minősíteni.
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III.
Stem Samu röpiratának első, második és harmadik fejeze

tében. rövid visszapillantást vetve a zsidók magyarországi törté
netére, az általa megírottakkal nyilván azt kívánja bizonyítani, 
hogy az elmúlt időkben a magyarországi zsidók kivétel nélkül 
mindég dicséretesen viselkedtek, a népességnek előnyéire szol
gáltak és a királyok álltai különböző elismerésekben és jutalma
zásokban részesültek.

Egy kisterjedelmű röpiraira adott rövid válasziratnak ter
jedelmét messze túlhaladná mindezekre bővebben reflektálni és 
ellen,bizonyítékokkal szolgálni, akár az egész világ, akár csupán 
csak Magyarország zsidóságának történetét illetőleg.

Bizonyos az, hogy a római császárság kora óta minden ál
lam területén és minden nép történetében előfordult különböző 
zsidóellenes intézkedések és népkitörések nem lehettek mind 
bizonyos okok nélkül valók. Mindezeknek fejtegetésébe nem bo
csátkozom belé, nemcsak azért, mert az meghaladná ezen vá
lasziratnak keretét, de mert a jelenleg fennforgó kérdésre nézve 
a történeti távolm,ullfcban előfordult események praktikus rele
vanciával nem bírnak.

Annyit jegyzek meg csupán, hogy a Stem Samu által össze
állítottakkal szemben citálni lehetne az emberiség legkiválóbb 
elméihez tartozó igen számosaknak erősen zsidóellenes kiszólá
sait, mint pl. Nagy Frigyesnek, Goethének, Schopenhauernak, 
vagy nálunk Széchenyi Istvánnak.

Részemről nem látom célját ezen a téren való vitatkozás
nak, amikor arról van szó, hogy létezik-e akut zsidókérdés, van
nak-e jogos nehézményezési oltok a zsidósággal szemben a népes
ség óriási többségét képező nemzsidók részéről; ha igen, mik 
ezek az okok és kiküszöbölhetők-e mindkét rész megnyugvására, 
anélkül, hogy a zsidók és baloldali, valamint némely klerikális 
szövetségeseik által nyeg'e módon persziflált „idegen áramlatok” 
következtében előbbi-utóbb itt is olyan túlzó igazságtalanságok 
következzenek be, mint ahogyan — nem éppen ok nélkül — be
következték hatalmas nagy barátunknak, Németországnak terü
letén.

Ehhez nem szükséges történelmi fejtegetése a 2000 év óta 
előforduló, némelykor csak lappangó, máskor hol erősebben, 
hol gyengébben kitörő zsi|dóellenességnek.

Szívesen ismerjük el, hogy a Makkabeusok vezetése alatti 
zsidóknak igazuk volt, mikor Jeruzsálemet Vespasián császár 
serege ellen önfeláldozóan védelmezték.

Szívesen ismerjük el, hogy nem tehettek róla, hogy a római 
császárság széjjel szórta őket, mint népet.
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Szívesen ismerjük el, hogy a középkorban mintegy rászorí
tották őket a kizárólag pénz vagy árú-üzérkedéssel, uzsorásko
dással járó foglalkozási ágakra.

Szívesen ismerünk el sok igazságtalanságot, ami a néppel a 
múltban (történt.

Csak azt bátorkodom megjegyezni, hogy amint nincs okozat 
ok nélkül, fennforogtak bizonyára már a régmúlt, történeti 
időkben is olyan felgyülemlett elkeseredést okozó okok, amelyek 
a különböző népekben periodikusan kiváltották és kitörésekre 
hozták a zsidók efl'lenii animozdfást.

Mindennek azonban ma már csak akadémikus érdekessége 
van és nem érinti lényegesen a szőnyegen forgó kérdést, amely 
fejtegethető és taglalható hosszabb történelmi visszapillantások 
nélkül is és amelyekbe való belebocsátkozás csak növelhetné az 
úgyis elég súlyos controversial.

IV.
A budapesti izraelita hitközség elnökének röpirata maga is 

főképen a magyarországi zsidókérdéssel foglalkozik, ezen vá
lasziratomban természetesen én is úgyszólván kizárólag erre fo
gok rátérni.

Bevezetésiül azonban hangsúlyoznom kell annyit, hogy ez a 
legújabban annyira intenziven növekedő zsidóellenes áramlat 
tudvalevőleg legkeivésbbé sem szorítkozik főképen csak Magyar- 
országra, de nem is csak a nemzetközi összzsiidóság álltai érthe
tően gyűlölt harmadik birodalmi Németországra, valamint az 
evvel egy és ugyanazon német népet képező és végre szerencsé
sen odácsáiéit Ausztriára, hanem rohamosan erősödő mértékben 
észlelhető a világ legtöbb államában: Lengyelországban, Romá
niában, Olaszországban, Spanyolországban,, de már Franciaor
szágban és Angliában, valamint az összes mohamedán államok
ban, sőt már Amerikában is.

Mindenütt közrejátszik mindkét súlyos gravámen a nem- 
zsidó népközösségek részéről: a túlságosan mohó, rohamos, 
aránytalanul nagy gazdasági és pénzügyi térfogllalliás és még 
inkább a bolsevizmusban való aránytalanul nagy közreműködés 
és részvétéi.

Illusztrálni lehet ezt néhány olyan országból vett példával, 
ahol azelőtt jóformán ismeretlen volt az antiszemitizmus,

A francia „Réveil du peuple" című újságnak 1936. október 
15-iki számában a következő sorok jelentek meg: „Tehát Retain 
tábornagy és Gamelin tábornok urak szerint örökös ellenségünk 
Németország lenne. De ez nem igaz. Egyetlen igazi ellenségünk, 
amely nem a kapuink előtt, hanem a kapuinkon beliül van, a 
zsidóság. Ez a fő háború-csináió, amely Franciaországot gyarma
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tárok tekinti. A francia hadsereg már nem a mienk, nem Fran
ciaország hadserege, hanem egy, franciákból álló, de a zsidók 
szolgálatában álló hadsereg és a zsidóságnak mindenek fölötti fö 
törekvése ezzel a hadsereggel azt a Hitlert leveretni, akinek volt 
bátorsága a zsidót, a rombolót, a rothadást okozót leküzdeni.“

A legnagyobb olasz újságok egyike, a „Regime Fascists“ 
egyik mult szeptemberi számában a következőket írta: „Meg 
kell állapitanunk, hogy az olaszországi zsidók, akik elenyésző 
■kisebbségben vannak, minden útat-módot megtaláltak arra, hogy 
vezető állásokat szerezzenek maguknak Olaszország közgazdasá
gában. A fascizmus előretörését azonban még sem tudták meg
akadályozni. Miért nem fordulnak ezek a zsidók azon faj testvé
reik ellen, akik templomokat rombolnak le, azok ellen, akik Ör
dögi gyűlölettel dielt hóhérai a kereszténységnek?

Biztosak vagyunk benne, hogy a legtöbben azt mondják: mi 
fascista zsidók vagyunk. Ez nekünk azonban nem elég. Az szük
séges, hogy kézzelfogható bizonyítékát adják annak, hogy első
sorban faseisták és csak azután zsidók. Magatartásuk azonban 
ezt illetőleg kétséget enged meg. Miért nem mormolnak egy szót 
sem abban az irányban, hogy meggyőzzenek minket, olaszokat 
arról, hogy polgári, kötelességeiket a haza iránti igazi szeratetből 
teljesítik, nem pedig félelemből, vagy az elérhető profit kedvé
ért? Miért nem mutatják szemmeliáthaitólag, hogy a világ zsidó
ságával minden kapcsolatot megszakítanak, amely világzsidóság
nak egyetlen ideálja a nemzetközi pénzvilágon való uralkodás?”

Az olaisz újság által feltett ezen kérdésre a válasz igen egy
szerű : mert minden ország zsidóságának túlnyomó részében sok
kal erősebb a zsidó faji érzés, a zsidó összetartás érzése, mint 
avval a neki idegen néppel való igazi összeforrottsági érzés. 
Mert a legtöbb zsidó igenis elsősorban zsidó és csak másodsor
ban érzi magát valamelyik őt befogadott nemzethez tartozónak.

Ez egy évezredeit óta különálló, elzárkózott fajnak faji, ér
zelmi, szellemi, ganidolat'vijági kérdése, melynek vallásfelekezeti 
része ebben csupán csak egyik előidéző és magyarázó kompo
nens.

Jellemző az általánosan terjedő antiszemitizmusra, nézve az 
is, hogy még Angliában is erősen terjed a Mosley-féle feketein- 
ges fascisita antiszemita mozgalom, olyannyira, hogy az a fekete- 
ingesek és Londoni zsidó városrészeinek lakossága között már 
ismételten vezetett véres összeütközésekre.

Hogy pedig az oroszlánrészben zsidó bolsevisták macerállása 
alatt nyögő, agyongyötört Szovjet-Oroszországban mekkora, az 
elfojtott, elkeseredett antiszemita népgyűlölet, >azt élénken il
lusztrálja az egyik angol világlap Oroszországot utóbbi időkben 
bejárt tudósítójának azon véleménye, illetve észleleté, amely
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szerint a bolsevijs/ta uralom megdöntésének esetén Oroszország
ban egyetlen egy zsidó sem fog életben maradni.

Magyarázata ez a valószínűleg igen helyes megállapítás an
nak is, hogy az ilyen eshetőségektől való érthető félelmében meg 
a vallásos orthodox oroszországi lengyel zsidóság is erős táma
szát képezi a bolsevik! uralomnak, dacára annak, hogy az ő val
lásukat is üldözésnek teszi ki, mint általában mindenféle vallást. 
De a két rossz között inkább választják még a vallástalanokká 
lett faj testvéreik vezető közreműködése alatt álló bolsevik! ural
mat, mint ennek bukása esetén elvárható akkora pogromot, ami
lyet a világ még nem látott.

Hogy a mohamedán-arab világrészben mekkora az ani- 
mozitás a zsidóságai szemben, az tudvalevő dolog és magyará
zatát találja Anglia kétszínű, kétkulacsos, hypokrita eljárásá
ban, amelyből kifolyólag a háború alatti Balfaur-féle kormány 
nyilatkozattal beígérte Palesztinát az ott zsidó nemzeti államot 
újból megalapítani kívánó cionizmusnak avégből, hogy a háború 
alatt megnyerje és lekenyerezze magának a világ összes zsidóit, 
ugyanakkor pedig külön emisszáriusa, a híres Lawrence ezredes 
által az araboknak kötelező ígéretet tett az összes arabok által 
lakott területek felszabadítása, egyesítése és önállósága tekinteté
ben. két, egymással homlokegyenest ellenkező ígéretet ter
mészetesen képtelen lévén beváltani, előállott a mai helyzet, 
amelyben úgyszólván nyílt háború folyik Palesztinában a más
fél évezred óta oda letelepült arab lakosság és a bevándorolt zsi
dóság, valamint az angol katonaság között, felkeltve természe
tesen az egész mohamedán arab világ szenvedélyes és érthető 
ellenséges érzését a faj testvéreiket kiszorító zsidókkal szemben.

Nyilvánvaló mindebből, hogy számos országban sokkal ve
hemensebben nyilatkozik meg a zsidóellenesség, mint éppen Ma
gyarországon, holott ok van rá itt is éppen elegendő. Épenséggel 
nevetséges pedig a pesti izraelita hitközség elnökének azon ön
kényes és jajveszékelő beállítása, mintha itt nyomorúságban ten
gődő, üldözött vad lenne szegény jó zsidóságunk, melynek egész 
„lelkületét csak mindenek fölött a haza üdve hatja át” és erre 
vonatkozólag „áldozatosságában” határt nem ismer. Ilyet lehet 
talán írni „pour épater les imbéciles”, de nagyon téved Stern 
úr, ha azt képzeli, hogy evvel megtévesztheti a magyar nép
közösséget.

V.
A magyarországi zsidókérdés tárgyilagos taglalásánál a ta

gadhatatlanul itt is erősen növekedő zsidóellenes hangulat, oko
zóiként a következő komponenseket lehet megállapítani, minden 
antiszemita animozitástól függetlenül, mint komoly nehézménye- 
zés tárgyát képező visszásságokat és anomáliákat, amelyek a
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magyar nemzet 90 százalékos többségét képező magyar nép. ma
gyar faj szempontjából okvetlenül változtatásra és orvoslásra 
szorulnak és amely nehézményezésnek jogosultságát az igazán 
magyarul érző és gondolkozó zsidóknak is be kellene látniok és 
sértődöttség helyett az erre vonatkozó teendőkben közremü ; 
ködniök :

Először a zsidóság rohamos, úgyszólván határtalan térfog
lalása gazdasági téren a nemzsidó népközösség alkotó elemeinek 
rovására, különösen pedig a túlnyomórészben zsidó tulajdonban 
és kézben levő karteHált gyári nagyipar hatalmasainak gazda
sági túlbefolyása.

Másodszor az ország keleti részén, Lengyelország és Cseh
ország felől beszivárgott és sajnos, itt-ott még mindig beszi
várgó, teljesen értéktelen, alacsony és idegen erkölcsű és menta
litású, a népközöstsiég javát egyáltalában nem szolgáló parazita 
lemgyelzsidók nagy száma, amely elemek valósággal olyanok, 
mint a nép testén élősködő férgek.

Harmadszor az úgynevezett intellektuel zsidóság számotte
vő részének demoralizáló, korrumpáló, minden tradíciót gúnyo
ló és pemzifláló, agresszív és pökhendi föllépésű, a magyar nép
pel magát bensőleg azonosítani nem tudó, de nem is akaró, avval 
érzelem és gondolatvilágban össze nem forrott működése, tény
kedése, amely egyenes szálláscsinálója a bolsevizmusnak, még 
akkor is, ha nem kívánja ezt a célt mindig öntudatosan és terv
szerűen szolgálni.

Végül negyedszer a bolsevista aláaknázás munkájában ak
tiv közreműködő, ténylegesen résztvevő zsidóknak horribilisán 
nagy arányszáma.

Részemről én szívesen elismerem azt, hogy vannak kifogás
talanul hazafiasain, memzetiesen érző magyarországi zsidók, akik 
nem helyezik zsidóságukat magyarságuk elé és fölé, akik hasz
nos munkát végezve a magyar népközösség javát szolgálják. — 
Ennek a tényállásnak elismerése azonban nem jelentheti azt, 
hogy ne lássuk a kétségtelenül fennálló bajokat és visszásságo
kat és ne lenne kötelességünk ezeken változtatni : a magyar népet 
ma már gazdaságilag jóformán zsidó gyarmati voltából kiemelni, 
a 'bolsevista aláaknázási munkában olyan aránytalanul nagy 
számban résztvevő baloldali zsidó elemieket pedig ártalmatlanná 
tenni, vagy az országiból kikergetni.

Ehhez nem szükséges .antiszemitának lenni,. Ehhez csak anti- 
plutokratánák, antiparazitának és antibolsevistának kell lenni, 
mindenekelőtt pedig „pro-m!agyar”-nak. Antiszemitának csak ak
kor és olyan mértékben, amikor azt kell látni, hogy a zsidóság 
jórészétnek viselkedése, felfogása, érdeke, cselekvése, szereplése 
a magyar nép, a magyar faj érdekeivel ellenitétbe jut. Hogy pe-
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dig több tekintetben ellentétbe jutott, az a napnál világosabb és 
ennek ehnázolását célzó igyekezet és elmefuttatás ma már egé
szen meddő, hiábavaló kísérlet.

Stem Samu röpirata teljesen elsíklik a jogosan nehezmé
nyezhető óriási zsidó gazdasági térfoglalás, a 90 %-ban zsidó 
.tulajdont képező gyári nagyipari túlbefolyás és kizsákmányolás 
fölött. Sőt bizonyos statisztikai adatok csoportosításával ennek 
ellenkezőjét kívánja biztosítani : a zsidók általános elszegénye
dését. Bátorkodom evvel szemben egy más statisztikai adatcso- 
.portozattál szolgálni : Csonkám,a-gyarországon a zsidóság a lakos
ságnak circa 5 % -át képezi. Ez az arányszám száz évvel ezelőt t 
még csak 2 % volt, tehát a mainak csak 40 %-a. Evvel a mai 5 
%-al szemben a 100 holdon felüli zsidó földbirtokosok arány
száma 14 %, az 1000 holdon felülieké 8 %, a 200 holdon felüli 
nagybérlőké pedig 37 %. A szabadfoglalkozásokban a zsidó ügy
védek országos arányszáma 56 %, az orvosoké 40 %, a gyógy
szerészeké 26 %, az állatorvosoké 34 %, a mérnököké 36 %, az 
önálló kereskedőké 58 százalék. A budapesti házbirtok összérté
kének 51 százaléka zsidó tulajdon. A magánkézben levő buda
pesti gyárak 80 százaléka zsidó tu’ajdon, a budapesti kereskedők 
75 százaléka zsidó. A három szobásnál nagyobb budapesti laká
sok bérlői 40 százalékban zsidók. Az ország összes földbirtok te
rületének 12 százaléka zsidó tulajdon, az 1000—2000-ig terjedő 
birtokokból pedig 17 százalék. A részvénytársaságok formájá
ban működő nagy gyáripari vállalatok részvénybirtoka circa 80 
százalékban zsidó tulajdon. Ezek igazgatósági tagjai 70 száza
lékban zsidók, a vezérigazgatók majdnem mind zsidók. A.nagy 
bankok részvénybirtokainak túlnyomó része ugyancsak zsidó 
kézben van, a vezérigazgatók egynek kivételével mind, az ügy
vezető igazgatók majdnem mind zsidók.

A budapesti árú- és értéktőzsde tanácsa 87 százalékban zsi
dó, a budapesti kereskedelmi és iparkamara kereskedelmi osztá
lya 72 százalékban, ipari osztálya 52 százalékban zsidó. A Gyár
iparosok Országos Szövetségének elnöksége 70 százalékban, a 
Magyar Textilgyárosok elnöksége 84 százalékban zsidó. A buda
pesti sajtó napilapjainak 70 százaléka zsidó, ezeknek szerkesztői 
és munkatársai 73 százalékban zsidók.

A zsidóság részesedését a nemzeti jövedelemből igen nehéz 
ugyan megbízható módon kibogozni, közölt statisztikai adatok 
szerint azonban ez legalább is 25 százalékát teszi ki a nemzeti 
jövedelemnek, szemben a zsidóság 5 százalékos arányszámával. 
Ennek a gazdasági térfoglalásnak a folyamata egyáltalában nem 
szűnt meg, hanem folytatódik. Ellenben a zsidók -arányszáma a 
testi munkások között még % százaiéit sincs.
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Józan ésszel tehát nem lehet azon csodálkozni, hogy ennek a 
végzetes folyamatnak végre valahára reakciója támadt és ezen 
a visszás állapoton, az ország lakosságának 95 százalékát képező 
men zsidó népesség változtatni akar.

Hogy a lélekszámarányát tízszeresen is meghaladó ezen 
óriási gazdasági térfoglalásnak egyik fő oka a zsidók nagyobb 
szorgalma, ügyessége, fürgesége, mozgékonysága, minden gazda
sági, pénzügyi és üzleti téren, ez a sajnálatosan tagadhatatlan 
tény nem változtathat a lakosság 95 százaléknyi óriási többségét 
kitevő nemzsidó népközösség azon érthető és jogos kívánságán, 
hogy ezen visszás állapoton segíteni akarjon számarányának 
megfelelőbb gazdasági érvényesüléssel és nem változtathat az 
államhatalom azon parancsoló kötelességén, hogy intézményes 
rendelkezések és törvényhozási intézkedések útján mozdítsa elő 
a nemzet törzsét képező magyar fajnak jobb érvényesíilhetését 
és boldogulását, még ha ez a törpe kisebbség érdekeinek és to
vábbi térhódításának rovására is kell hogy történjék.

Mert hiszen ha ez a térfoglalási folyamat változatlanul úgy 
tartana tovább, mint az elmúlt fél évszázadban, akkor a követ
kező fél évszázad után igazán csak kihasznált páriái lennének a 
nemzsidók ebben az országban a törpe kisebbségben levő zsidó
ságnak.

Ami pedig a nagyobb üzleti ügyességet, fürgeséget és moz
gékonyságot illeti, hát hiszen van ennek az éremnek egy másik 
oldala is. Mert ide tartozik ám az is, hogy az 5 százalékos lélek- 
arányszámmal szemben a zsidóság szolgáltatta 15 százalékát az 
állam és társadalmi rend elleni bűntettekben és vétségekben, 
14 százalékát az izgatásban, 9 és fél százalékát a zsarolásban, 14 
százalékát a sikkasztásiban, 16 százalékát a csalásban, 11 száza
lékát az okirathamisításban, 22 százalékát az uzsorában, 36 szá
zalékát a sajtótörvényekbe ütköző vétségekben és 35 százalékát 
az árdrágításban 1934dk évben jogerősen elítélteknek, amely 
arányszám azóta is aligha változott át a zsidóság javára.

Ami tehát ennek a rohamos és aránytalan gazdasági térfog- 
lalásnak kérdését végeredményben illeti, amennyire nevetséges 
dolog lenne elképzelni azt, hogy ezen máról-holnapra egyszerre 
és hirtelen változtatni lehessen, még a jövőben tanúsított, a mos
taninál sokkal kitartóbb munkával is és megfelelő államhatalmi, 
törvényhozási intézkedésekkel, annyira helytelen, sőt abszurd 
dolog a be nem látása annak, hogy ez a rohamos és aránytalan 
gazdasági térfoglalás nincs és nem lehet a magyar népközösség 
érdekében, változtatásra, orvoslása szorul és amíg ez fokozato
san be nem következik, addig állandó animozitásra ad érthető 
okot.
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A zsidók túlnyomó részénél az a baj, hogy mindig kétféle 
mértékkel mérnek. Egyikkel saját fajtájuk számára, másikkal a 
nemzsidókra nézve, mert hiszen már a vallásuk is erre tanítja 
őket. ő náluk az összetartás természetesnek és dicséretesnek van 
tartva, mrnálunk kifogásolandó, ők úgyszólván kizárólag csak 
saját fajukhoz tartozó ügyvédet, orvost, mérnököt vesznek igény
be, vállalataikban legalább is vezető állásokba lehetőleg csak sa
ját fajukhoz tartozókat alkalmaznak. Lehetőleg csak saját fa
jukhoz tartozó kereskedőknél vásárolnak, kizárólag csak saját 
faj beliek által szerkesztett újságokat vesznek és olvasnak. De ha 
a nemzsidó népközösséghez tartozók részéről ugyanez az eljárás 
követtetik, ha ennek az eljárásinak propagálását hallják, ez már 
ok a felhördülésre, a kifogásolásra, a felekezeti türelmetlenség 
ostoba jelszavával való dobálódzásra, „Quod licet Jovi, non licet 
bovi”. Ami szabad Jupiternek, az nem szabad az ökörnek. Az 
ökör pedig itt a nemzsidó népközösség.

Jellemző dolog erre nézve a szövetkezetek elleni zsidó ani- 
mozitás.

Világos, hogy az ország lakosságának többségét képező, köz
vetlenül, vagy közvetve a földmívelésből élő népesség érdekében 
van a közvetítő kereskedelem lehető kikapcsolása, az árúk
nak, termékeknek szövetkezeti úton való értékesítése, mentői 
egyenesebb úton juttatva ezeket a termelőtől a fogyasztóhoz. — 
Ezzel szemben, vagyi's 4—5 millió ember érdekével szemben áll 
néhány ezer túlnyomói,ag zsidó közvetítő kereskedő személyes ér
deke. És ennek a disiparitásnak, ennek a viszonylagosságnak da
cára mennyi a lárma, a szidalmazás, az aknamunka a szövetke
zetek ellen épen a zsidóság részéről !

Stern Samu többek között azon két érveléssel is igyekszik bi
zonyítani a zsidók érvényesülésének visszafejlődését, hogy szüle
tési arányszámuk csökkent és hogy ital,mérési engedélyeik 
kevesbedtek. Egyik argumentum sem bizonyít semmit sem, 
mert a születési arányszám csökkenése csak a vagyonos zsidók 
által is ma már kényelemszeretetből követett születési korláto
zás következménye és nem áll az ország keleti részének ortho
dox lengyelzsidóira, erre a nagyon is káros és aggasztó rezer- 
voárra nézve. Az italmérési engedélyek pedig — ha a Stern féle 
adatok helyesek — csak azt bizonyítják, hegy 14,267 italmérési 
engedélyből még mindig 2845 lévén zsidó kézben, ez 20 százalék
nak felel meg, szemben a zsidók 5 százalékos lélekszámará- 
nyával.

A zsidók gazdasági térhódítását illetőleg Stern Samu által 
egészen helyesen felhozott azon magyarázat pedig, hogy a ma
gyar fajhoz tartozók („a magyar nemzetnek más vallású fiai”, 
mint ahogyan Stem Samu magát kifejezi) a múltban vonakod
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tak kellő számban produktív pályára lépni és túlságosan áten
gedték ezt a teret a zsidóknak, nem lehet ésszerű érv arra néz
ve, hogy a nemzsidó néptöbbség jobb belátásra térve, ne akar
hasson ezen a kóros anomálián változtatni és számbeli túlsúlyá
nak megfelelőleg érvényesülni.

Magától értetődik, hogy ezt a túlságos gazdasági térfogla
lást nem lehet helytelen, lármás handafoandázással és önkényes 
egyéni akciókkal elintézni. Ezekkel a kérdés épp oly kevéssé old
ható meg, mint a zsidóságnak ezen gravámennel szembeni negá- 
ciójával.

Ha a kartellált gyári nagyipari, 90 százalékban zsidó tulaj
donban lévő részvénybiiltokot a fogyasztásnak és első sorban az 
ország lakosságának többségét képező, földművelésből élő népes
ségnek rovására történő kizsákmányolás megakadályozására hir
telen egy tollvonással nemzsidó tulajdonba bocsátanák át, a mai 
viszonyok közt éppen úgy folytatódnék ez a kizsákmányolás az 
újdonsült neímzsidó gyáripari nagyhatalmasságok részéről is. — 
Ennék a kizsákmányolásnak intézményesein kellene gátat vetni, 
nem azért, vagy legalábbis nemcsak azért, mert a túlnyomó rész
ben aránytalanul nagy haszonnal dolgozó gyári nagyipar zsidók 
tulajdonában van, hanem mert ettől egészen eltekintve sem felel 
ez meg a népközösség nagy többsége érdekének Minálunk 
ez főképen a zsidóságot érintené és annak nyereségét csorbítaná, 
ez azonban nem lehet ok a közhasznú intézkedések elmaradására 
és még nem jelent antiszemitizmust.

Hogy aJblakbeverésék, verekedések, lármás szidalmazások, 
tíz-huszszoros többségben levő egyetemi hallgatók által csinált 
zsidókolléga elpáholások helytelenek, kifogásolandók, a kérdés 
megoldását nem szolgálják és semmilyen rendes államhatalom 
részéről el nem nézhetők, ez szerintem indokolásra nem szorul.

A nemzsidó nemzeti társadalom összefogásával és lehetőleg a 
hazafias, nemzeties érzésű zsidóság közreműködésével azonban 
a kormányzatnak igenis cselekednie kell a visszásságok orvoslá
sára.

VI.
Második tárgya, oka és alapja a magyarországi zsidókérdés 

körüli jogos nehézményezéseknek és az evvel együtt erősödő zsi- 
dőeUenességnek az a pemiciózus beszivárgás, amely az. elmúlt 
félévszázad folyamán a magyar nép érdekének ellenére, hibás 
liberalizmusból kifolyólag megengedtetett az ország északkeleti 
részén galíciai és lengyelországi zsidók részéről és amely beszi
várgás Szabolcs, Szatmár, Zemplén, Abaúj vármegyékben — 
sajnos — még mai napig sem szűnt meg teljesen, sőt, a ható
sági közegek kijátszásával kerülő utón folyik részben nyugatma
gyarországi megyék határán át is. Folyik, pedig ez a beszivár



15

gók csalafintasága, leleményessége folytán, némely hatósági köze
gek tunyasága és mafla,sága és valószínűleg egyeseiknek kor- 
rumpálhatása következtében.

Ez a kaftános, páje&zes, testileg tisztátalan és utálatos, lel
kileg sötét és alacsonyrendű, teljesen idegenerkölcsű hitvány 
népelem kizárólag csak parazita életet él, üzérkedésből, csalásból, 
csempészésből, uzsoráskodásból, mint a tetű a sovány marhán. 
Ennek az elemnek a, ieszánmazói szolgáltatják a bolsevizmus 
szálláscsinálásában tevékeny résztvevőket, a Szamuely Tiboro
kat, amint kaftánjaikból kivetkőzve, pájeszeiket lenyírva, bizo
nyos csekély féiműveltségre szert téve, úgynevezett intellektnel- 
lekké vedlettek át. De ezek szolgáltatják a munkásokat legjob
ban kizsaroló textlgyárosok olyan egynémelyikét is, akik honos
ságot, alig hogy — ha ugyan egyáltalában — megszerezték, 
munkást és fogyasztót egyformán zsákmányolnak ki.

Parancsoló érdeke lenne a magyar népnek, mi több, a tisz
tességes, generációk óta ideteiepedett, igazán hazafias és namze- 
ties gondolko'zású zsidóknak maguknak is, hogy ez az áldatlan 
és veszedelmes beszivárgás — mely a Stern Samu által Írottak 
ellenére titkon itt ott igenis még mindig folyik — végre teljesen 
megszüntettessék, semmiféle települési engedély ne adassék, ho
nosítás ne történhessék, ezenkívül azonban a világháború vége 
óia kiadott letelepülési engedélyek és honosítások a legszigorúbb 
revízió alá vétessenek. Bizonyos, hogy jórészük csaláson, 
okirathamisításon vagy esetleg egyes alsófokú hatósági közegek 
korrupcióján alapult. Ezek haitályitalaníttassianak és vis&ziavona-t- 
tassanak, az illetők pedig — lehetőleg mentői számosabban —- 
az országból kitoloncoltassanak.

Mindenesetre mielőbb be kellene tiltani az állatoknak 
kínzásával járó, nyakelmetélő rituális saktolást, úgy mint ez Né
metországban, Olaszországban, most legutóbb Ausztriában és 
Lengyelországban már megtörtént. Ezáltal páj eszes zsidainknak 
legalábbis jórésze mihamarabb más országot boldogítana 
,.konstruktív” tevékenységével.

Evvel szemben azt kell tapasztalni, hogy amikor — nagy 
ritkán és elégtelen szigorúsággal — rákerül a sor valamilyen 
rendőrségi razziára a budapesti Dob utcai ghetto környékén, 
vagy leküldenek Szabolcsba ellenőrző közegeket revízionálás vé
gett, erre hangos jajveszékeléssel, vagy szitkozódó kifogásolással 
reagál a. zsidóság, még a hazafiasságával mellét verdeső egyik- 
másik országgyűlési képviselő is!

Miért van ez így? Mert a zsidó faji összetartás érzése — ha 
ezt százszor letagadják is opportunitásból — sokkal erősebb, 
mint a magyar néppel való összeforrottsági érzés !
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VII.
Harmadik oka nemcsak a jogos nehézményezésnek, de még 

<a tárgyilagosság határain is túlmenő mai antiszemitizmusnak az 
az erkölcsileg korrumpáló, demoralizáló ténykedés, működés, 
amelyet a bal- és szélsőbaloldali zsidóság véghez visz irodalom
ban, művészetben, mindemekfölött pedig az általa jóformán mo
nopolizált sajtóban.

Irodalomban és művészetben ezek az elemek az igazi ma
gyar kultúrával szemben idegenek maradtak. Azt sűrűn gúnyol
ják, vele szemben fölényeskednek. Turkálnak, rágcsálnak benne, 
mint a patkányok. írásaikban előszeretettel mennek el a por
nográfia határáig vagy azt túl is lépik. Tradícióról, rögszere- 
tetről, magyar népközösségről halvány sejtelmük sincs, ez iránti 
érzékük egyszerűen hiányzik. Keresztény felekezeteknek egymás 
elleni, magyar társadalmi rétegeknek egymás elleni uszításában, 
hajtogatásában elől járnak, 'szövetségesül megszerezvén erre ma
guknak bizonyos lealjasodott nemzsidókat is.

Szemléltető példa erre valami Féja nevű egyénnek nemrég 
megjelent könytve, amely eltekintve a benne összehalmozott, lég
ből kapott hazugságok tömkelegétől, nyilvánvalókig kizárólag 
csak rosszindulatú, uszító, foujtogató tendenciával lett megír
va, nem pedig a tényleges bajokon való segítés, orvoslás miként
jeinek tárgyilagos rámutatási szándékával. Baj és szegénység 
van a magyar Alföldön, sajnos, elég. Erre rámutatnak mások is 
azon jó szándékkal, hogy ezek orvosló intézkedésekre találjanak. 
Megtettem ezt én is, ismételten, többször is. De a célzatosan 
rosszhiszemű aláfestésnek, otromba hazugságokkal fűszerezett, 
nagyításoknak, kiszínezéseknek ez a módja, minden kedvező 
ténynek, momentumnak készakarva való elhallgatása, vagy éppen 
letagadása, ez kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy ez az egyén 
csakis uszítani akart, hogy bolsevista mentalitása van, vagy pe
dig egyszerűen megfizettette magát olyanok által, akiknek érde
kében van a népesség figyelmét saját visszaéléseikről és gazdasági 
túlkapásaikról elterelni. Az ilyenféle íróknak olyan koncentrá
ciós táborokban volna a megfelelő helyük, mint amilyeneket bol
sevista elvtársaik Oroszországban létesítettek és pedig éppen 
olyan ellátás és bánásmód mellett, mint amilyenben muszka zsi
dó bolsevik elvtársaik részesítik azt a 3 millió szerencsétlen 
oroszt, akik ma is azokban sínylődnek. Jellemző dolog, hogy ez a 
bolsevista irányzatú irodalmi termék olyan zsidó nyomdai rész
vénytársaság kiadásában jelent meg, amelynek igazgatóságában 
ül egy volt miniszter és egy volt sajtófőnök is.

Jellemző a bolseviizmussal kacérkodó, azt sunyi és alattomos 
módon előmozdító, destruktív mentalitású „intellektuel” zsidók-
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va nézve, amit ezekről egy Jacob Klatzkin nevű zsidó ivó a kö
vetkezőkben állapított meg :

„Az asszimiláció első stádiumában ezek kártevői nemcsak a 
zsidóságnak, amelyből való kiválásuk dacára nem távolodtak tel
jesen el, de kártevői annak az idegen népközösségnek is, amely
be igyekeznek beilleszkedni. A nekik tulajdonképen idegen kul
túra forrásait csak megzavarosítják, felszínén maradnak akkor 
is, ha belemélyedni látszanak ; leginkább csak rágcsálnak ebben 
az idegen kultúrában, turkálnak benne, gúnyolódva, öntelt böl
cselkedéssel és mindent jobban tudni akarással, mindig az igazi 
lényeg mellett, fölött vagy alatt maradva, avval magukat soha 
nem azonosítva. Kozmopoliták hazai rög né'kül. Nem érzik a nem
zet; géniusz igazi: belső titkos érzelmeit. Mindenütt otthon van
nak és sehol sem. Mindig radikálisok, a modernek ultramodem
jei, erkölcs: javakat megtagadók, mindent átállítok és összeka- 
varók. üres, pucér lelkek, intellektuális proletárok örökös nyug
talanságban, akiknek könnyű minden létezőt lerombolni akarni, 
mert saját maguk gyökér nélkül valók. Valamikor felelősségre 
lesznek voniva nemcsak az idegen népek által, de a zsidó néptől 
magától is. Vétkeznek az idegen népek nemzeti élete ellen, meg
hamisítják ezeknek kultúráját, hamis, zsidótlanná vált kultúrá
júkkal. Eltörölni igyekeznek a határokat, mert a saját lelkűkből 
kivesztek a határvonalak és a népek szent kötelessége őket ma
gukat elhatárolni.”

Ennél találóbb jelemzést el sem lehetne képzelni bizonyos 
destruktív mentalitású zsidó írókra és újságírókra nézve.

A bolsevizmus szálláscsináló; közé tartozott és tartozik ma 
is — tudatosan vagy öntudatlanul, ez végeredményben mindegy 
— a szabadkőművesség is, illetőleg ennek azon része, mely a. 
franciaországi „Nagy Orlens” ideológiája után igazodik és túl- 
nyomólag zsidó befolyás alatt áll. Ennek iránya a tagjaival 
szemben gyakorolt protekcionizmuson kívül internacionalista, 
uitrapacifista, lényegében destruktív és nemzetellenes. Be is til- 
tatott helyesen nemcsak Németországban és Olaszországban, de 
Magyarországon is a bolsevista uralom után. Legújabban azon
ban ismét titkon reak ti válási velleitások látszanak mutatkozni.

Szálláscsinálója és előcsahosa elsősorban a bolsevizmusnak 
és egyszersmind egyik főokozója az általános zsidóellenességnek 
az a baloldali sajtó, amely nálunk — mint egyébként legtöbb 
más országiban is — messze túlnyomó részben zsidó kéziben van, 
aránytalan nagy számban zsidó újságírók közreműködésével 
szerkesztetik, akik habár öntik is magukból a hangzatos hazafias 
frázisokat, faji mentalitásukból kifolyólag annak az oldalnak a 
szekerét tolják, amely oldal a zsidóság külön érdekeinek szem
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pontjából nekik megfelelőbbnek és rokonszenvesebbnek látszik, 
teljesen eltekintve attól, hogy zsidó szemponttól függetlenül a 
magyarságra nézve melyik a közelállóbb, hasznosabb és célsze
rűbb oldal. Ez természetesen kellő szóáradattal lehetőleg el lesz 
mázolva, le lesz tagadva. Aki azonban nyitva tartja a szemét, az 
átlát a szitán. Példája ennek az egyoldalú faji mentalitásnak az, 
amit ilyen baloldali sajtótermékek Németországról összefirkál
nak, ellenséges beállítással írva mindenről, ami ott történik, eset
leges hibákat vagy túlzásokat vastagon aláfestve, kiemelve, lehe
tőleg ezekhez hozzahazudozva valótlanságokat, de elhall
gatva a nemzeti szocialista uralom óriási teljesítményeit, ijeszt
getve a magyar olvasóközönséget egy Magyarországot bekebe
lezni, beliabzsolni akaró pángermanizmus hülye mumusával, 
amely bekebelezési szándéka 10—12 millió idegen nemzetiségnek 
homlokegyenest ellenkeznék a német nemzeti szocializmus ger
mán faji ideológiájával és természetesen a badar mesék világába 
tartozik. Szidják Németországot (amiben sajnosán kontrázik 
nekik némely keresztény köntösbe bujtatott sajtótermék is!), 
dicsérik Blum Leót és a félvörös Franc"aországot, ami lehet zsi
dó faji, népi és vallási szempontból érthető, semmi esetre sem 
felei azonban meg a magyar nép, a magyar nemzet érdekének. 
Mert józaneszű, elfogulatlan ember előtt nem szorul bővebb ma
gyarázatra, hogy Magyarország csakis Németországtól és Olasz
országtól várhat segítséget és pártolást, a jövőben is sérelmeinek 
orvoslására, nem pedig Franciaországtól, amely cseh és oláh 
csatlósainak érdekeit és érzékenységét semmiesetre sem lenne 
hajlandó kockára tenni a magyarok kedvéért, és a rajtuk elkö
vetett infámis igazságtalanságok reparálásáért. Az evvel ellen
tétes beállítások súlyos ártalmunkra lehetnek Olaszországban és 
Németországban, majdnem megfelelnek a hazaárulás krité
riumának és erélyesebb kormányzat mellett hatékonyan üldö- 
zendők lennének. De a jól megérdemelt börtönben lenne a helye 
az olyan praepotens, üresfejű tökfdkónak is, aki a kortársai kö
zül toronymagasságban kiemelkedő német kancellárt és olasz 
miniszterelnököt „őrült diktátorok” címen merészeli aposztro
fálni.

A baloldali zsidó sajtónak jórésze azonban nemcsak német-el- 
lenességben és franca udvarlásban tetszeleg, de gyakran irkái 
kétértelmű, sunyi, alattomos módon a spanyolországi események
ről is, valószínűleg ugyancsak faji összetartozási érzésből is ki
folyólag, lévén ott a kuk s szák mögötti főirányítók Oroszország
ból odadirigált lengyelzsidók : Rosenberg Mózes, Neumann 
Chaim és újabban Jacobsohn Gaikis.

Nem szólok az izraelita felekezeti újságokról, a zsidó faji 
szaklapokról : a Zsidó Szemléről, az Egyenlőségről, Országos
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Egyetértésről, mert természetes, hogy ezek zsidó faji álláspontot 
fogatnak el, zsidó faj védelmeit csinálnak. Utóvégre megérthető 
még az is, bárha kifogásolandó és hibáztatandó, ha zsidó ösz- 
szetartási érzésből és faji érdekből kifolyólag ugyanúgy írnak a 
zsidó tulajdonban és szerkesztésben levő napilapok is. Annál saj
nálatosabb és érthetetlenebb azonban, ha zsidó uszításnak és ug
ratásnak felülve, az ilyen átlátszó szitán át nem látva, a lólábat 
észre nem véve, ennek a hamis beállításnak fajmagyarok is fel
ülnek és Németország elleni kirohanásaikkal nekünk ott szerez
nek ellenségeket, ahol annak legkevésbbé szabadna megtörténnie.

Ugyanilyen megítélés alá kell, hogy essék az újabban bizo
nyos körök részéről papagálymódrá ismételt ostoba frázis az 
u. n. „idegen áramlaitok”-ról. Világos, hogy józan ész szerint egy 
u. n. „áramlat” aszerint bírálandó el, hogy ez a saját népközös
ségre nézve előnyös-e vagy hátrányos, nem pedig aszerint, hogy 
idegenből jött-e az át vagy sem, mert ez magában véve egészen 
irreleváns és közömbös dolog Egy egész lóg ója jött át miihozzánk 
is az u. n. idegen áramlatoknak a múltban és honosodott, gyöke
resedett meg itt, helyesen, örvendetesen és ránk nézve előnyösen. 
Például maga a kereszténység is. De idegen áramlat volt a re
formáció is. Idegen áramlat volt a felelős parlamentáris kor
mányzat is és folytatni lehetne ezt a példasorozatot egy félórán 
keresztül egészen a himlőoltási kényszerkötelezettségig. Mi több, 
az idegen áramlatokról gajdoló baloldal maga vett át és adop
tált egy csomó idegenből jött áramlatot, mint pl. a szabadkő
művességet, a marxista szocializmust, a második és harmadik 
intemacicnále ideológiáját, egy részük a cionizmust, másrészük 
a kartell és t,ruszt-rendszert és számtalan mást. Evvel a .megté
vesztő maszlaggal tehát legfőbb ideje lenne egyszersmimdenkorra 
leszámolni és tudatában lenni annak, hogy a németországi áram
lat — bizonyos túlzásoktól eltekintve — annak lényeges voltá
ban : amely a magánérdeket, mindenkor és mindenben a közér
deknek rendeli alá, amely a népközösség egyetemes javát szol
gálja, amely a nemzeti érzést, öntudatot és elszántságot ott újra 
helyreállította és soha el nem ért magasságira fejlesztette ki, 
amely az állami és nemzeti lét legbiztosabb alapját és támaszát 
képező parasztság megerősítését célozta és eredményezte, amely 
a bármely társadalmi osztályhoz tartozó fiatalságot egyforma 
ellátású és elbánásai munkatáborba bizonyos időn át közhasznú 
közmunkákra hívja be szolgál áttételire, amely a munkások száz
ezreinek juttat ingyenes tengeri utazásokat a „Kraft durch 
Freude” hajókon, amely a népesség minden rétegének tisztes
séges megélhetéséről gondoskodik és vasszigorral akadályozván 
meg a gazdaságilag gyengébbeknek kizsákmányolását a gazdasá
gilag erősebbek által, az átkos osztályellentéteket és gyűlölködé



20

sokét úgyszólván megszüntette, az az áramlat igenis miránk néz
ve is kívánatos, örvendetes, üdvös áramlat, ha még annyira ide
genből jön is át.

Baloldali zsidó sajtónk jórésze ma már ismét gyakran hasz
nál olyan hangot, mint 1918-ban. Ez a hang egyre agresszívabb, 
az ország lakosságának többségét képező jobboldallal szemben 
egyre támadóbb és szemtelenebb, amivel szemben a csekély szá
mú magyar szerkesztésű nacionalista újságok szinte csalt men
tege tődzve, félénken válaszodnak ahelyett, hegy első sorban ők 
támadnának és pedig energikusan.

A baloldali sajtótermékek jórésze állandóan bizonyos bur
kolt kacérkodást folytat a bolsevizmust előmozdító eseményekkel 
szemben. Szimpatizál a vörös Spanyolországgal, a félvörös Fran
ciaországgal és magától értetődőleg annak zsidó miniszterelnö
kével, a vörös Blum-mal, támadja — habár alattomosan is — 
Olaszországot és Németországot, újabban Japánt is, szóval min
den államot, amely autoritárius uralom révén eredményesebben 
tudott szembeszállni a bolsevista fertőzéssel.

Ennek a zsidósajtónak termékei ugyanazok, mint amik vol
tak a mi őszirózsás forradalmunk idejében. Garmadával lehetne 
citálni azokat a hitványságokat, amelyekkel ugyanezen lapok tele 
voltak tömve az 1918/19-iki időkben. íme csak néhány mutat
vány ezekből :

„A forradalmi szellem azt mondja a vallásoktatásnak, hogy 
coki”.

„Jön a városparancsnok, a fiatal szimpatikus főhadnagy, 
Holtai” (N. b. Egy minden hájjal megkent, haszontalan gézen
gúz.)

„A történelem bizonyára nem lesz mostoha Linder érdemei
nek elismerésében, aki a magyarság számára örökösen becses és 
hasznos szolgálatot tett.”

(N. b. Egy üresfejű, elzüllött, részeges disznó volt, aki el
sősorban züll esztette szót a magyar csapatokat, kijelentvén, hogy 
nem akar katonát látni.)

„A vármegyékben moha rakódott le az agyvelőkre, az avult 
rendi szellem mogyorófa pálcát suhogtatott az új világba. Sze
rencselovagok, svihákok, kortesek, parasztokból úrrá lett, elgő- 
gösödött alakok fiai tódultak a vármegyékhez, amely akkreditál
ta őket. Ezek voltak a támasztó pillérek, erények nélkül, érték 
híjján. Könnybe lábadt tőlük az ország népe. Könnybe azonban 
most örömkönny, mert megszabadult azoktól a szomorú alakok
tól, akik a vén vármegye bagolyvárába húzódtak a haladás elől.”

„Tizenegy óra után érkezett meg Hevesi budapesti főrabbi, 
aki bejelentette, hogy ma a szombati istentiszteleten először mon
dott imát a köztársaságért.“
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„A román nemzetőrség annyira vigyáz a rendre, hogy pl. 
pmikor tudomást szerzett arról, hogy egyik gazdag zsidónak két 
ökrét elhajtották, intézkedett, hogy az elhajtott állatokat azon
nal vigyék vissza a tulajdonoshoz.'"

„Elsők volunk, akik megtagadtuk az engedelmességet a volt 
kormánynak és hatóságainak.“

(N. b. Háború alatt élet-halál harcban ! )
„A forradalomban nem a bujkálok közt voltunk. Első sor

ban állottunk. A népköztársaságot és a forradalom vívmányait 
szeretettel szolgáltuk és leglelkesebb meggyőződéssel szállunk 
síkra minden ellenforradalmi próbálkozással szemben.“

„A fegyverszüneti feltételek részben ( !) nehezek. Még 
akkorról valók, mikor az Entente nem tudta minő változások jön
nek Magyarországra. Az ország egy részét idegen katonaság 
sí.áll ja meg. De ha barátként üdvözölt idegenek ide bejönnek és 
látni fogják azt az őserőt, ami ezt a népet most eltölti, rövid na
pok alatt megindulhatunk a virágzás és gyarapodás útján.“

(N. b. Lásd oláh megszállás alatti rablások és atrocitások!) 
„A nagy tömegeket eddig elmaradottakká tette a királyi és 

felekezeti népoktatás, a tömegbutításnak ez a haj szálcső vessé- 
güen raffinált műve. Ez az ország már nem gondol arra, hogy 
visszaszerezze a régi királyság, Szent István koronája hatá
rait

(N. b.! Ezek a zsidó ujságkukiacok nyilván nem!) 
lórák hosszat lehetne ilyen ki,ollózott, jellemző sajtószemel

vényeket idézni olyan lapokból, amelyek ma is léteznek és ame
lyeknek szerkesztőségi mentalitása ma is az, ami akkor volt. Az 
ilyen mentalitású sajtótermékek ellen idejében kellene eljárni, 
addig, amíg nem okoznak újból helyre nem hozható kárt. És az 
ország keresztény magyar többségének felfogása szerint legfőbb 
ideje már annak, hogy a kormányzat egy becsületes, szigorú, új 
sajtótörvény útján elvágja ezeknek a lélekmérgező firkáiszoknak 
az útját.

Sajnálattal kell megállapítani, hogy a budapesti napilapok 
70 százaléka nemcsak zsidó kézben van és túlnyomó 
részben zsidó újságírók által szerkesztetik, de ezeknek legna
gyobb része ellentétben az ország nagy többségét kitevő, keresz
tény nemzeti alapon gondolkozó magyar népével, kifejezetten 
baloldali, sőt szélsőbaloldali irányzatú. Internacionalista hajla
mú, mindenekfölött zsidó érdekeket védelmező,, mindent zsidó 
szemszögből néző és minden eseményt ennek megfelelőleg beállí
tó, kiszínező és elferdítő.

Az embereik nagy többségében hiányzik a kellő ítélőképes
ség és önálló gondolkozás. Túlságosan hisz a nyomtatott betűben
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és túlságosan hagyja magát befolyásolhatni attól, amit olvas. 
Ennélfogva a sajtónak nagy befolyása van manapság a közvéle
ményre.

' Nagyon is tudatában van ennek a világ egész zsidósága, 
ezért igyekezett mindenütt megszerezni magának a fontosabb 
lapokat, ami Németország és Olaszország kivételével Európában 
úgyszólván mindenütt sikerült is.

Fonák állapot már maga az, hogy a lakosság nagy többsé
gével homlokegyenest ellenkező viágnézetűek és felfogásnak ke
zében és szerkesztésében legyen a lapok túlnyomó része. Ezeknek 
a lapoknak jórésze azonban egyenesen destruktív működést fejt 
ki, demoralizál, korrumpál és örökösen uszít is.

Szálláscsinálója a bolsevizmusnak nemcsak azért, mert 
uszít, tradíciót és tekintélyt rombol, antinacionalista, antimill- 
tarista és amtikeresztény, de azért is, mert erkölcsi felfogása ál
talában hiányos, laza.

Előszeretettel pertraktál mindenféle családi botrányt és 
úgynevezett „szenzációs“ bűncselekményt. Terjeszti a lelki mé
telyt, az emberekben levő alacsonyrendű ösztönöket és érzelme
ket csiklandozgatva. Már pedig utcai nők, aszfaltbetyárok és 
stricik botrány krónikái, szerencsétlen házasságok szennyesei 
nem valók oldalakon keresztül a lapokba bármilyen jó üzlet is 
legyen a kiadókra nézve az ilyen szenzációk kiszínezése és pér
ira ktálása. Vitatkozásában ez a sajtó fölényeskedő és pökhendi 
hangú, nem a tárgyilagos érvelésre helyezi a fősúlyt, hanem a 
nyegle személyeskedésekre, ellenfeleinek lepiszkolására és ócsár- 
lására. Elválaszthatatlan tőle a folytonos hazudozás, ferdítés és 
elcsavarás, nem riad vissza a gyakori rágalmazásoktól sem. 
Sőt leghitványabb termékeiben, bizonyos heti vagy időközi la
pocskákban a zsarolástól sem.

Amint csak szóba hozatok egy megfelelően szigorú sajtótör
vény, visszhangzik ez a baloldali zsidó sajtó a sajtószabadság ve 
szedelemben forgásának pukkanó frázisától. Már pádig az a sza
badság, amelyből kifolyólag úgyszólván zavartalanul szabad de
moralizálni, korrumpálni, botrányokat haj baszni és pertr aktáin i, 
hazudni, ferdíteni, piszkolódni és rágalmazni, lélekmérgezést vé 
gezni és faji összetartozásból alattomos franc'a „népfront,“ kar- 
cérkodiást végezni, az nincs a magyar nép érdekében. Ez a sza
badság obscen paródiája és kifigv,rázása. De maga az az rn^s 
untalan hangoztatott hangzatos frázis a sajtószabadságról sem 
egyéb, mint humbug és falliácia.

Saj tószabadság _ ugyanis a leglényegesebb részben, a nagy 
napilapokat illetőleg, egyáltaiában nincs. Mert ezen fogalom 
alatt azt kellene érteni, hogy az írók azt írhassák szabadon, amit 
jónak látnak és ami a meggyőződésük. A nagyobb napilapok



azonban az egész világon — legyenek akár magántulajdonosok, 
akár koncemek, részvénytársaságok kezében — a laptulajdono
sok kívánsága, felfogása, parancsa szerint íratnak, illetve szer- 
kesztetnek és a cikkíró vagy szerkesztő, aki a laptulajdonosok 
felfogásával és szándékával ellenkező cikket akar írni és elhe
lyezni, az a lap szerkesztőségéből hamarosan ki lesz pöndörítve.

Legfőbb ideje lenne annak, hogy minden keresztény nem
zeti és szociális alapon álló és gondolkozó magyar ember csak 
vele azonos világnézetű és felfogású lapot vegyen a kezébe és ol
vasson. Ha pedig esetleg más irányút olvas is el, maga álla
pítsa meg magánalt, mi az érdeke és becsületbeli kötelessége és 
ne üljön fel azoknak, akik az ő érdekeivel és becsületbeli köteles
ségeivel ellentétes dolgokat! maszlagodnak be neki, gyakran meg
tévesztően ravasz, sunyi, alattomos írásmóddal.

Amíg ezen a sajtószabadosságon segítve nincs egy igen szi
gorú erkölcsi és műveltségi követelményhez fűzött újságírói ka
mara létesítése által, amelyhez hozzákötendő lenne az újságírói 
hivatás gyakorlása, valamint egy megfelelően szigorú büntető 
szankciókat tartalmazó új sajtótörvény által, amely lehetetlenné 
tenné ezeket a visszaéléseket, addig természetes, hogy ez is egyik 
oka marad a növekedő antiszemitizmusnak, tekintve, hogy a saj
tónak ez a demoralizáló, korrumpáló, destruáló, rágalmazó része 
úgyszólván kizárólag zsidók által szcrkesztetik és pedig olyanok 
által, akik — öntudatosan vagy öntudatlanul, az mindegy — 
vakond munkájuk révén egyenesen előcsahosai a bolsevizmusnak.

VIII.
Negyedik és talán legfőbb oka és magyarázata a világszerte 

növekedő antiszemitizmusnak az a horribilisán nagy arányszám, 
amellyel a bolsevista előkészítő aknamunkában, rothasztásban, 
valamint ahol az már megvalósult, ott a bolsevista uralomban 
való közreműködésben magában aktív részt vesz a világ zsidó
sága. Ennek elhallgatása, vagy éppen Magadása ép olyan hiába
való dolog, mint elkenése, elfogadhatóvá tétele avval, 
hogy ez a rettenetes nagy számú bolsevik! zsidó vallástalanná 
lett, sőt jórészt talán formálisan kilépett1 felekezetiből. Vilá
gos, hogy az illetők esetleges hitehagyása, illetve vallástalanná 
válása semmiképpen sem érinti ezeknek a zsidó fajhoz, zsidó 
néphez való odatartozását. Felteszem példának okáért a buda
pesti hitközség elnökének azt a kérdést, hogy álláspontjának lo
gikus folyományaképpen ő azokat a német embereket, akik 
újabban kiléptek a német evangélikus egyháztól és felekezetnél- 
kiiliek lettek, ezen lépésük révén most már nem tartja a germán 
fajhoz, a német néphez tartozóknak?

Aligha. Már pedig ami egyik esetben áll, ugyanaz áll ter
mészetesen a másikra is. Az arány, viszonyítva a lélekszámhoz,



amellyel minden ország zsidósága résztvett és résztvesz mai na
pig úgy a bolsevizmus előkészítésében, az aknamunkában, a szál- 
láscs-inálásiban és rothaszlásban, mint a bolsevik uralmi rend
szer vezetésében ott, ahol az létesült, az tagadhatatlanul elké
pesztően nagy és mindenütt felülmúlja a zsidó lélekszámarány- 
nak tízszeresét, sőt húszszorosát is. Ez így volt a magyarországi 
és bajorországi kommunizmus alatt, úgy annak előkészítésében, 
mint vezetésében. így volt a németországi „Spartakus“ lázadá
sok alatt. így volt az orosz bolsevik forradalom előkészítésében 
és így van az orosz szovjetiuralom mai -vezetésében. így van most 
legközelebb Spanyolországban is. Oroszországban most is 40 
százaléka a szo-vjet-adminisztrációnak van lengyelzsidó ghetto- 
söpredék kezében, amely nélkül az egész bolsevik adminisztráció 
felfordulna. Támasza a bolsevik uralomnak még a vallásos 
orthodox zsidóság is, dacára a zsinagóga bezárásoknak. A spa- 
n> olországi vérengzések és hajmeresztő kegyetlenségek főintéző
je pedig a Moszkvából odadirigált Rosenberg Mózes nevű púpos 
lengyelzsidó volt, legújabban fel váltatva a szovjet kormány ré
széről az ugyancsak lengyelzsidó Jacobsohn Gaikis által. A mi 
fajvédő, baloldali, liberális és radikális zsidó lapjaink talán 
ezért írnak bizonyos burkolt rckonszenvvel a spanyol u. n. „nép
front“ — tényleg azonban bolsevista oldalról és kormányról. Az 
egész világon bárhol, ahol folyik a bolsevista rothasztás és va
kondmunka, mindenütt' aránytalanul nagy részben zsidók végz'k 
ezt.

Ez a legnagyobb és legérthetőbb oka a bolsevik-ellenes nép 
közösségek világszerte mutatkozó és terjedő antiszemitizmusá
nak. Ezt be kellene látniok a valóban hazafias és nemzaties ér
zésű zsidóknak is és a hibát a saját fajukhoz tartozókban is ke
resve, ez ellen a maguk részéről minden téren és minden alka
lommal a lehető leghatározottabban és leghangosabban kellene 
feliépniök. Stem Samu Vázsonyit citálja. Először is egy fecske 
nem csinál nyarat. Másodszor pedig Vázsonyi Vilmos a megelőző 
időben — habár akaratlanul is — a saját féktelenkedésével és 
tekintélyrombolásával maga is tényezője vo’t az őszirózsás forra
dalom előkészítésének. A lejtőre lerúgott kő természetesen nem 
áll meg ott, ahol szeretné és elképzelné az, aki lerúgta.

A belső lelkivilágukban igazán magyarul érző zsidók részé
ről most sem történik mag kellő mértékben a kompromisszum 
nélküli, határozott, energikus szembeszállás a baloldali destruk
cióval szemben. És engedőimet kérek a pesti izraelita hitközség 
kiváló elnökétől, az ő röpárata sem felel meg egyáltalán ennek a 
követelménynek, mert egyszerűen elsíklik efelett az elijesztő 
arányszámú bolsevista tevékenység felett és felekezeti kilépéssel 
és vallástalansággal véli kimagyarázhatni a dolgot.
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Sőt. azit írja ,hogy „az ant:'szemi,ta agitáció rikítóan túlozza 
a zsidók szereplésének számadatait a bolsevizmus tekintetében. 
Az első orosz kommunista kormány tizenöt népbiztosából pl. 
cs:ak az egyetlen Trotzkij volt zsidó.“ Egyik állítás sem fedi a 
tényállást. A zsidók bolsevista szereplését túlozni nem szükséges, 
de nem is lehet. A száraz adatok és tények minden túlzást feles
legessé tesznek. Az első orosz ,,Szo vnarkom'‘-nak (népbiztosok
nak tanácsa) pedig nem egy, de három tagja (20 százalék) volt 
zsidó, a „Polnt-büró“ elnevezésű mindenható központi szervnek 
pedig, amelynek parancsai kötelezők a népbiztosok tanácsára 
is, 57 százaléka volt zsidó.

Azt kérdi Stem Samu, hogy „Oroszországban a zsidó val
lást nem éppúgy üldözik-e, mint a kereszténységet?“, továbbá 
hogy „minálunk pedig a proletárdiktatúra nem elsősorban a fő
képen zsidó kézben levő üzletieket zárta be és főként a zsidó 
vezetés alatt álló közgazdasági vállalatokat sajátította-e ki?“

A válasz mindkét kérdésre az, hogy nem. A bolsevista ura
lom Oroszországban összehasonlíthatatlaniul jobban üldözi a 
kereszténységet, mint az izraelita vallást, eltekintve attól, hogy 
a szóban forgó kérdés, a, zsidók részvétele a bolsevizmusban, val
lástól egészen független faji kérdés.

A magyarországi bolsevik! uralom pedig nem elsősorban és 
főkép zsidó üzleteket zárt be és nem „főként“ zsidó vezetés alatt 
álló közgazdasági vállalatot sajátított ki.

Hanem Budapesten egyszerűen azért zárt be több zsidó üz
letet, mint nemzsidót, mert sokkal több a zsidó üzlet, mint a ke
resztény és azért sajátított ki több zsidó vezetés alatt álló köz- 
gazdasági vállalatot mint mást, mert a közgazdasági vállalatok 
majdnem mind zsidó vezetés alatt voltak.

A magyarországi őszirózsás forradalomnak, az utána be
következett bolsevista uralomnak előkészítésében igen nagy sze
repe volt a közmorál aláásását illetőleg az olyan féle polgári „ra
dikális” zsidóknak is, mint a dilettáns szociológus Jászi-Jakobo- 
vics Oszkár, a belletrísztikában tetszelgő Hatvani-Deutsch La
jos, az olyan szemét újságírók légiójáról nem is szólva, mint 
Göndör Ferenc (recte Krausz Náthán), Kéri Pál (recte?) és egy 
rakás más, akiknek egy jó része mai napig is folytatja nemzet
rontó mesterségét.

Amint' sikerült a rombolás, uralomra jutott a rövidéletű mar 
gvar bolsevizmus, annak vezetősége jóformán kizárólag zsidók
ból állott. Kun Béla (Kohn Áron) vezetése alatt Landler, Ham
burger, Böhm, Pogány (Schwartz), Szántó (?), Vágó (?), Kun
it (?) voltak a főtényezők, főbb népbiztosok, tehát 90 százalék
ban zsidók valamint a gyilkosságokat főképen véghezvivő 
Szamuely nevű fiatal lengyelzsidó kölyök, egy Korvin
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(Klein) Ottó nevű kis ronda, púpos lengyelzsidó és a „főügyész“ 
László (Lőwy).

Magyarország összlakosságának 5 százaléka zsidó, a bolse
vik vezetőség azonban, 90 százalékban volt zsidó ! ! !

Ez a magyarázata az 1919-ik év végén bekövetkezett reak
ciónak és antiszemita kilengéseknek.

Ahogy aránytalanul nagy szerepe volt a zsidóságnak a ma
gyar őszirózsás forradalom előkészítésében és az utána bekövet
kezett bolsevista forradalomban, épen olyan vezető szerepet vitt 
az Németországban is a „Spartakus” lázadás körül és a bajoror
szági bolsevik uralomban. Münchenben Eisler, Mühsam, Lewy 
és Levien nevű zsidók voltak ennek vezetői. Az északnémetorszá
gi bolsevizá’ás élén állott egy Rosa Luxemburg nevű undok vén 
lengyeksidó csoroszlya, a félzsidó Liebknecht és a zs'dó Margies, 
Kisch, Lőw, Kippenberger, Pieck, Fischer nevű zsidók.

Az erősen bolsevista hajlamú osztrák szélsőbaloldali 
marxista szocialistapárt vezetői Otto Bauer, Julius Deutsch, 
Friedrich Adler (Stürgk miniszterelnök gyilkosa), mind zsidók.

Bárhova nézünk, zsidó vezetést és a zsidók aránytalan nagy 
számát látjuk a világbolsevizmus terjesztésében.

Hollandiában Dávid Weynkoop (Weinkopf), Leeuw (Lőw), 
Yong (Jung).

Schweizban Herzog, az Amerikai Egyesült Államokban 
Münzenberg, Maurer és Heartfield (Herzberg). — Délameriká- 
ban A. E. Ewert (Chaim Berger) és Minkin vezetik az akna
munkát, egytől egyig zsidók.

Spanyolországban Rosenberg Mózes, Neumann Chaim és 
újabban Jacobsohn Gaikis állanak élén annak a Moszkvából oda- 
küldött szovjet intézőbizottságnak, amely elsősorban felelős az 
ott elkövetett hihetetlenül undok tömeg,mészárlásokért és tömeg- 
kínzásokért.

Franciaország félvörös u. n. „népfront“ kormányának élén 
áll a zsidó Blum, titkos szövetségeseit, a francia kommunistákat 
pedig dirigálja tényleg néhány Moszkvából odaküldött muszka- 
zsidó.

Legmérvadóbb és legjellemzőbb azonban ezen kérdést illető
leg a helyzet SzovjetrOr oszországban, a bolsevizimus bölcsőjében, 
a kommunista III. internacionále (a Komintern) fellegvárában, 
amely számtalanszor nyíltan bevallott szándéka szerint kellő alá- 
aki.ázás után fegyverrel szándékozik rátámadni az erejükben 
meggyengített polgári államokra.

Az 1917-iki márciusi és októberi orosz forradalmakat meg
előző eseményeket mellőzve, amelyekre ezen rövid válaszirat ke
retében lehetetlen belebocsátkozni, a zsidók szerepésének vizsgá-
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lását az orosz bolsevizimus körül a Kerenski-érával kezdve, a kö
vetkezőket lehet megállapítani :

Már a múlt század végén az orosz—japán háborút követő 
1905—6-iki forradalmat megelőzve beleolvadt az „Allgemeiner 
jüdischer Arbeiterbund in Litanen, Polen und Ruszland“ a kü
lönböző orosz szocialista szervezetekből tömörült SDAPR-ba, az 
oroszországi szociáldemokrata pártba. Ennek alapítói közül 44.5 
százalék volt a zsidó, 32.5 százalék nemzsidó, de nem is orosz és 
csak 23 százalék volt orosz. Apfelbaum (Sinowjew) erről azt 
írta, hogy „éveken át a zsidó munkásszövetség volt pártunk leg
erősebb támasza és organizációja.“ Az ezt követő másfél évtize
den át úgy a „mensevik“ (minimális követelésű ), mint a „bolse
vik“ (maximális követelésű) árnyalatban a zsidó vezetők arány
száma 14—ISszöröse volt az ő taglétszámuknak. A mensevik ve
zetők közül legismertebbek : Martow (Zederbaum), Trotzki 
(Bronstein), Lieber, Abramowitsch, Gorow (Goldbaum). A bol- 
sevikiek közül Leninen kívül Borodin (Grüsenberg), Jaroslawski 
(Jubelmann), Kamemew (Rosenfeld), L'twinow (Finkelstein- 
Wallach), Ljadow (Mandelbaum), Radek (Zobeisohn), Sinow
jew (Apfelbaum), Sverdlow (Nachamkes), Sokolni;kow (Bril
lant), Rjasanow (Goldendach), Davidsohn, Rappaport és Joffe. 
Mindannyian lengyelzsidók.

Egy Brutzkus nevű zsidó író szerint „az oroszországi zsidó 
intelligencia és félintelligencia nagy tömegeinek szereplése a bol
sevik! forradalom drámai és borzalmas eseményeiben nem tekint
hető véletlennek.“

A 160 milliós orosz Szovjetbircdalomnak összlakosságából 
körülbelül két százalék a zsidó. Evvel szemben a forradalom ki
törésekor 1917-ben a SDAPR központi bizottságában a zsidók 
40 százalékai voltak képviselve.

• Midőn azon év októberében a bolsevikok vették át a hatal
mat és Lenin legszűkebb törzskarából megalakította az első 
„Polit-büró“ elnevezésű legfőbb központi szervet, amelynek pa
rancsai — ismétlem — még a népbiztosok tanácsára is kötele
zőek, ennek tagjai a következők lettek : Lenin (Uljanow, orosz), 
Bubnow (orosz), Stalin (Dsugasviti, kaukázusi), az időközben 
mensevikből bolsevikká lett Trotzkij (Bronstein), Sokolnikow 
(Brilliant), Sinowjew (Apfelbaum) és Kamenew (Rosenfeld), 
tehát két orosz, egy nem orosz, de nem is zsidó és négy zsidó — 
57 százalék-

Az ugyanekkor megalakított katonai forradalmi bizottság 
tagjai közül 40 százalék volt zsidó, Trotzkij (Bronstein) elnökle
te alatt. Az első Sownarkom (népbiztosok tanácsa) tagjai közül 
csak 15 százalék volt ugyan zsidó, de a legfontosabb hatáskörö
ket (hadügy, pénzügy, népoktatás) ők töltötték be.
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Leninnek 1917-től 1922-ig tartó uralma alatt két legbizal
masabb tanácsadója volt Sinowjew (Apfelbaum) és Trolzkij 
( Bronstein). Ezen időszak alatt a kommunista pártban 8-10 szá
zalék körül mozgott a zsidók arányszáma (szemben a két száza
lékot kitevő lélekarányszámukkal ), a legfontosabb Polit-büróban 
azonban arányszámuk 38—45 százalék, a kommunista párt köz
ponti bizottságában 25—35 százalék, a népbiztosok tanácsában 
pedig 15—25 százalék volt.

A leningrádi (Szt. Pétervár) szovjet elnöke volt Sinowjew 
(Apfelbaum), a moszkvaié Kamenew (Rosenfeld), az ukrajnaié 
Schwartz, a Krim félszigeté Kun Béla (Kohn Áron), a char- 
kowié Kohn, a jaroslawié Nachimsohn, a saratowié Weinberg, a 
kiewié Grünstein, a jekateririburgié Jurowski. Mind zsidók.

A tömeges legyilkolásokat és kínoztatásokat végző „Cseka“ 
(„az ellenforradalom, spekuláció és szabotázs leküzdésére alakí
tott rendkívüli komisszió“), későbbi néven OGPU (Egyesített ál
lami politikai rendőrség“) első elnöke és vezetője, a félőrült, 
hyperszadista Dzerzinski lengyel volt ugyan, de helyettesei 
(Sachs, Uritzki és Josilewitsch) zsidók. Dzerzinski halála után 
pedig a Cseka (OGPU) elnökök már kizárólag mind zsidók (Men- 
sinski, Unschlicht, Jagoda (Jehuda), Je sow. A határőrző 
(OGPU) főnöke Katzenelsohn, a külföldié Trilisser, zsidók. A 

Cseka. (OGPU) hivatalnokainak és közegeinek 50 százaléka zsidó.
Lenin 1922-ban agylágyulásban megbetegedvén, viszavonul- 

ni kényszerült, már két évvel, 1924-ben bekövetkezett halála 
előtt. Az ezt követő öt éves ciklus szignatúrája a Trotzkij (Bron
stein) és Stalin (Dsugasvili) közötti versengés jegyében folyt le 
a hatalomért.

A tényleges hatalmat a „Troika“ (hármas fogat) gyakorol
ta: .Sinowjew (Apfelbaum), Kamenew (Rosenfeld) és Stalin 
( Dsugasvili ), tehát egy nemzsidó és két zsidó = 67 százalék.

Trotzkij (Bronstein) szerepét sikerült Stalinnak, a vasai1 er- 
giáju, szívós őserejű kaukázusi rablógyilkosnak erősen vissza
szorítani. Még Lenin életében elnyervén a központi párttitkári ál
lást (ma is csak ez a hivatalos címe), ezen szerény minősítéssel 
első helyre tornászta fel magát a Szovjet-hierarchiában. Sinow
jew (Apfelbaum) és Kamenew (Rosenfeld) titkon szövetkeztek 
ugyan Trotzkával (Bronstein) és szíveseben látták volna faj test
vérüket, Bronsteint a tényleges kormányzat élén, mint a durva, 
brutális modorú Stalint, az utóbbi azonban ravasz módon már 
előzetesen behozván követőit a központi párttitkárságba, pár évi 
tülekedés után tökéletesen felülkerekedett ellenfelei és riválisai 
felett, ak'k közül a leghatalmasabbakat, a három zsidót, Brons
teint (Trotzki), Apfeiibaumot (Sinowjew) és Rosenfeldet (Ka
menew) Turkesztánba, Ázsiába száműzte. Trotzkinak (Brons
tein) sikerült később külföldre menekülnie, a két másik áfcmene-
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tileg és színleg időközben kegyelmet kapott sőt másodrendű ál
lásokba is 'helyeztetett, a bosszúálló Stalin azonban tavaly végül 
is mindkettőt kivégeztette.

Ezen tülekedés! időszak alatt a zsidók arányszáma a Lenin- 
érával szemben keveset változott. A központi pártbizottságban 
20—26 százalék, az elnökségben 32 százalék, a párttitkárságban 
35 százalék, a Polit-büróban 25 százalék, a Sowniarkom-ban pe
dig 22 százalék körül volt. Stalin azonban létesített egy új szer
vet: a központi ellenőrző bizottságot, a kommunista párttagok 
periodikus kirostálására, valamint az egész szovjet-hierarchia 
teljhatalmú ellenőrzésére, amely a zsidó Kuibyschew elnöksége 
alatt 43 százalékban zsidókból állott.

1928-tól kezdődőleg a hatalom elvitázhatatianul már a Sta
line. Első és főtanácsadója és helyettese azonban, egyszersmind 
apósa is, a zsidó Kaganowitseh Lázár.

A zsidók arányszáma jelenleg a népbiztosok tanácsában 
(Sownarkom) 40, a központi pártbizottságban 33, a köz
ponti ellenőrző bizottságban 34, a Polit-büróban 32 százalék.

Az U. S. S. R. névleges feje Kalinin csak egy figurális sze
repet játszó öreg orosz paraszt, aki éppen csak hogy a nevét alá 
tudja írni. Ép oly keveset számit, mint a rövid magyar bolseviz- 
mus alatt Garbad Sándor.

A népbiztosok tanácsának elnöke, Molotow, ugyancsak alig 
számit. Ennek helyettese, egyszersmind a legfontosabb szervnek, 
a Polit-hürónak elnöke, Kagainovitsch Lázár, Stalin apósa, jobb
keze, első tanácsadója és a szovjet-adminisztráció tulajdonkép
peni feje. Lengyelzsidó. 1936-ban a népbiztosok és helyetteseik 
közül zsidók voltak a következők: Jagodia (Herschel Jehu- 
da) beliügy, egyszersmind az OGPU (azelőtt „Cseka“) elnöke, he
lyettesei Messing és Jesow (múlt nyár óta Jagoda utóda), Litwi- 
now ( WaUach-Finkelstein ) külügy, első helyettese Sokolnikow 
(Brilliant), Ruchimowitsch közlekodésügy, Rosengoltz külkeres
kedelem, helyettesei Frumkin, Goldenberg és Lewinsohn ; Borodin 
(Grusenberg) munkaügy, helyettese Ziehom, Kaganovitsch hadi 
és nehézipar, állami bank kormányzója Kalman ovi tsch. Külön 
helyettes népbiztosok: Fuchsmann (könnyű ipar), Grünstein 
(faipar), Grossmann (élelmezés), Holtzmann (civilrepülés).

Tavaly és e télen a fentnevezett zsidó szovjet-nagyságokból, 
valamint a már előzetesen kegyvesztettekké vált bolsevik! veze
tőkből Stalin kiivégeztett egy jó csomót, köztük Jagoda (Jehuda) 
belügyi és Rosengoltz külkereskedelmi népbiztosokat, valamint 
az első Lemin-gárda főoszlopait, Sinowjewet (Apfelbaum) és Ka- 
mer.ewet (Rosenfeld).

Nem zsidó voltuk miatt, hanem mert ázsiai despota termé
szetéből kifolyólag semmiféle éllentmodást, ellenzékieskedést 
nem tűrvén, az ilyeneket rövid úton, komédia számba menő u. n.
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„tárgyalás“ után kivétel nélkül halálra ítélteti és agyonlöveti, 
akkor is, ha zsidók.

A „Gosplan” (a két ötéves tervnek, u. n. „Pjatiletká’‘-nak 
intézőbizottsága) 67 százalékban zsidókból áll. És pedig : Un.sch
licht, Kritizmann, Arson, Besrukitsch, Weissberg, Wolff, Guber- 
mann, Kattel, Lewin, Mandelsohn, Rosenthal, Ronin. Rubin
stein, Chwesin, Az OGPU egész fővezetősége és alkalmazottai
nak, spiclijeinek 52 százaléka zsidó.

A nagykövetek és követek 35 százaléka, a külkereskedelmi 
képviseletek főnökeinek 98 százaléka zsidó.

A három millió embert a legszömyűségesebb viszonyok közt 
rabszolga munkára szorító koncentrációs táborok parancsnokai 
Behrmann, Rappaport, Fierin, Frankel, Kagen, mind zsidók.

A 160 milliónyi szerencsétlen oroszországi népességből 
mindössze három millió a bevallottan kommunista. Ebből is csak 
másfél millió párttag, mert a többit kirostálta a központi ellen
őrző bizottság. Ez a törpe kisebbség, melynek aránytalanul nagy 
száma zsidókból áll, a kitűnően felfegyverzett OGPU csapatok 
erejével és terrorjával az ó-kor legsötétebb fejezeteibe illő ször
nyű rabszolgaságban tartja és igázza le a népesség 80 százalékát 
kitevő parasztok tömegét.

Az egész szovjet-hiierrchiának és adminisztrációjának tény- 
legs vezetősége és mozgató ereje egy minden morális érzék és 
gátlás nélküli lengyelzsidó söpredék.

Olyan szerveknél, amelyekkel a lakosságot különösen meg 
lehet kínozni, mint az OGPU (azelőtt Cseka) és a koncentrációs 
táborok parancsnokságai, különösen praedominálnak a zsidók.

Mintha bosszút akarnának állani a cári uralom alatt elszen
vedett pogromokért vagy talán éppenséggel a diaspóra óta eltelt 
liétévezred alatt az idegen népek által fajukkal szemben muta
tott ellenszenvért.

Kíméletet nem ismerő kegyetlenséggel, áldozataikkal szem
ben kifejezett gúnnyal s gyűlölettel végzik alávaló mesterségüket. 
Oszlopai a bolsevik uralomnak, amely 20 éves fennállása óta több 
mint három millió embert végeztetett ki, illetve gyilkolhatott 
meg és amelynek jóvoltából és parasztföld kommunázálási eljá
rásából kifolyólag a két éhínség periódusban már több, mint 10 
millió orosz paraszt pusztult el borzalmas éhhalállal.

És ehhez hasonló uralom létesítését célozza az egész világon a 
moszkvai III-ik intemacionale, a komintem, amelynek habár fe
je a nemzsidó bolgár Dimitroff, vezetősége és külföldi kirendelt
ségei ugyancsak túlnyomólag zsidókból állanak, végezve állandó 
aláaknázó, vakondmunkájukat.

Lehet-e csodálkozni azon, ha ilyenformán mindenütt, de leg
főképpen Szovjet-Oroszországban lélekarányszámát horribilisán 
meghaladó mértékben vitt aktív szerepet a zsidóság a bol-
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sevizmtis előkészítésében, szervezésében, ez vehemens reakciót 
váltott ki a nemzsidó népeknél és erősen megnövelte a bennük 
úgyis csak szunnyadó zsidóellenességet?

Az előbb elmondott három okon kívül ez a legfőbb oka a 
világszerte erősödő antiszemitizmusnak, a magyarországinak is.

Mindezzel, szemben az egyszerű tagadáson kívül Stern Samu 
csupán csak két ellenérvet tud felhozni.

Egyik az, hogy a világháború rokkantjai között a buda
pesti zsidó hadirokkantak száma meghaladja a budapesti zsidók 
lélekarányszámát.

Másik az, hogy az elszakított országrészeken a zsidók meg
tartva magyarságukat, a magyar nemzeti gondolat legfőbb pil
lérei.

Egyik érv sem fogadható el valónak. Föltéve, hogy a buda
pesti zsidó hadirokkantak százalékos arányszáma az lenne is, 
amelyet Stem citál, vagyis 25 százalék, semmiesetre sem fedi a 
tényállást az, (hogy Budapest zsidósága csak 20 százalékát teszi 
ki a lakosságnak, mert 30 százalék körül van, nem számítva a 
nyilván nem tartott, jogtalanul, engedély nélkül tartózkodó, tit
kon bujkáló Dob utca környéki lengyelzsidók tömegének jórészét.

Az elszakított részek zsidai pedig újabban úgy a cseh, mint 
az oláh megszállás alatt lévő területen túlnyomórészben vallották 
magukat csehszlováknak, oláhnak vagy zsidó nemzetiségűnek, 
azelőtt szájjal hangoztatott magyarságukat levetve, mint egy 
ócska köpönyeget.

Mindezeknek egyszerű Magadása semmit sem használhat 
annak az ügynek, amelyet a budapesti izraelita hitközség igen 
tisztelt elnöke röpiratával szolgálni kíván.

Nem lehet egy nemzsidónak feladata az, hogy kéretlen taná
csokkal szolgáljon arra nézve, hogy mit kellene józan ész szerint 
tenniök a valóban összeforrott, hazafias, nemzeties gcndolkozású 
zsidóknak, azoknak, akik magyarságukat feltétlenül zsidó voltuk 
elébe és föléje helyezik, avégből, hogy ez a jórészt érthető és jo
gos, növekedő antiszemitizmus igazságtalan túlzásokra, méltány
talan általánosításokra ne vezessen itt is.

Erre a térre ennélfogva ezen rövid válasziratomban nem té
rek rá. Csupán csak annyit jegyzek meg, hogy tavaly télen alkal
mam lévén a budapesti izraelita hitközség és a magyarországi 
izraeliták országos irodájának tisztelt elnökével „A zsidókérdés 
Magyarországon” című röpíratnak szerzőjével hosszabb eszme
cserét folytatni erről az egész magyarországi zsidóságot vitáli
sán érintő tárgyról, voltam bátor neki elmondani azon igényte
len véleményemet, amely szerint a magyar néppel valóban, ben
sőjükben együttérző, avval összeforrott, magyar népiesen és nem
zeti esen gondolkozó zsidóknak be kellene látndok, hogy vámnak 
hibák a zsidóság oldalán és léteznek nyomós okok, amelyek a
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zsidóellensséget újabban igen erősen kiváltották és egyre fűtik, 
és pedig úgy a rohamos gazdasági térfoglalás, mint a bolsevizmus 
előkészítésében való szereplés tekintetében. Ezen okok kiküszö
bölésére az igazán nemzetiesen gondolkozó zsidóságnak is közre 
kellene működnie. A destruktív irányú -zsidók nagy számával 
szemben pedig hangosabban és harcosabban kellene fellépnie.

Sajnálatomra kell megállapítanom azt, hogy Stern Samu 
röpirata ennek a véleménynek legkevésbbé sem tesz eleget. Mert 
minden előidéző okot egyszerűen taga d'ásba vesz vagy elsiklik fö
lötte és a hibát kizárólag a nemzsidó néptöbbségben keresi.

Nem lehet egy minden közéleti szerepléstől távolálló magán
embernek feladata az sem, hogy felsorolja azokat a kormányha
talmi intézkedéseket és törvényhozási rendelkezéseket, amelyek
nek meghozatala időszerű és szükséges volna a magyarországi 
zsidókérdés megnyugvásos és kielégítő megoldására.

Ez a kormányzatnak és a törvényhozásnak feladata.
Mentői tovább fognak ezek az intézkedések késni, annál el- 

lenállhatatalanabb erővel fog nyugatról ide is átjönni a némelyek 
által perhoreszkált, a magyar nép többsége által azonban nagyon 
is óhajtott u. n. „idegen áramlat“ szele, még esetleg olyan túlzá
sokat és általánosításokat is eredményezve, amelyekkel elfogulat
lan és igazságszerető ember nem ért egyet és sajnálattal lát.

Befejezésül bátorkodom az „idegen áramlat“ vallás-ellenes 
voltát elvakultan hangoztató némely magyar polgártársnak cí
mére idézni az osztrák püspöki kar proklamációjának következő 
szövegét, szószerinti fordításban :

ÜNNEPÉLYES NYILATKOZAT.
Legbensőbb meggyőződésből és szabad akaratból jelentjük ki 

mi alulírottak, osztrák püspökök, a Németországban bekövetke
zett történelmi események alkalmából : örömmel ismerjük el, 
hogy a nemzeti szocialista mozgalomban a népi és közgazdasági 
felépítés, valamint a szociálpolitika terén a német birodalomnak 
és népnek, különösen pedig a nép legszegényebb rétegének ki
váló létesítményeket nyújtott és nyújt. Arról is meg vagyunk 
győződve, hogy a nemzeti szocialista mozgalom működése által 
a mindent elpusztító, istentelen bolsevizmus veszedelme elhálát
tatott.

A püspökök ezt a működést a jövőben legjobb áldáskíván
ságukkal kísérik és a hívőket is erre fogják inteni.

A népszavazás napján ránk püspökökre nézve természetes 
nemzeti kötelesség, hogy magunkat mint németek a német biro
dalomhoz tartozóknak jelentjük ki és elvárjuk az összes keresz
tényektől, hogy tudják, mivel tartoznak népüknek.

Innitzer, bíbomok-érsek, Waitz, hercegérsek, Hefler, her
cegpüspök, Pawlikowski, hercegpüspök, Gföllner, hercegpüspök, 
Memelauer, püspök.
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