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Hetven esztend.eJe annak, hogy az L867: XVII.

t.

cr

Magyanország Izrael1ta 1akosaít az ország koresztény lakosalval
nínd.on po3.gánt és pol1t1kaí jog gyakor].ására egyaránt

jogosltott-

nak nyíJ.ván1totta és mínd.en ezze! ellenkezó törvényt,szokást Vagy

évvel aZ, emancípáció
e tör.vényének éIetbelépéseután szlnte ugy érz1 a hazaí zsldóság,
míntha egy fájdalmas' bántó áramilat fékteIen 1zgatásávaI vl.ssza
akarná ídéznÍazokat a szomoru Ídőket, ameJ.yek hetven esztondővel
a?, emanoípáció e]"őtt vo1tak, amíkor' a hazai zsídóságnak jajszóval
rond.eletet megsztintetett:

-

ma ped1g, hetven

ke].].ett fordu]-nÍa a Pozsonyban egybeülő magya:: országgytiléshez és
panaszos fo].1ratban

kelLett

felonreJ.nl.o szavát

a tekíntetes Karok-

hoz és Rend.elrJroz, mond.ván:
ll - Szabad'jon végre nekÍ.ink 1s polgároknak a haza
ll hasznos polgáraínak Ienní, Nj.ncs a földkerekségén Magyarl| onszágon kívü]. más hazánk, n1ncsenok más pártfogóínk,mint

l' a

köz}ratóságok,

'' egy

níncsenek más testvéroÍnk, m1nt ak1kke].

társadal.ombarr éj-ünk és halunk, nÍncs más oltalmunk,

l|

mínt a haza törvényet, n1ncs más menedé}nink,m1nt az embe'' rl.ség ama kötei.ességeí, mel.yekkel ember ember' iránt kívé.
'' te]. nélki.i]. tartozík. Honnan várjunk békét,nyrgal.mat, bál| tonságot, ha nem az áIlamtól, mely bennünket már régóta
l| arryaként fogadott be ? Ho]. ta1álJrrnk támaszt,ha nem benne-

'' tek, kÍ}nek a törvényhozás és a
|| ta].mát megad.ta

népek boldogitásának ha-

az ural.kod.ó akarataés őseítek gondos Íntóz-
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2Mar amlkor. egy a törvénytől és az 1gazságtóJ. vJ.sz.

sza nen nottenő 1zgatás könnyti sz1vvel nagadná el. tólünk' an1t

a

és 1gaaságs %enetete száÍÍnmkr&r do legJobb moggyőződést.tnk szerÍnt az egész nagyarság számára
blatos1tott, énthető' hogy a polgánt méltóságé::t és egyenjoguság.
ént folytatott kÍizde3.emnek emlékeÍfeltámadnak bonniink és Í.gazunkat az oJ'é a férf1u o1é vÍsszük, akínek íramár több' mínt másfé}évtízed.os unalma épen a Jogrendnek, a törvénytÍszto].etnek kemény
ho}yneállltásáva]. kezdődött és a komoJ.y épÍ.tőrmrnka jegyében foly.
tatódott odáÍg' mlg Magyanonszág ma ktilönb tektntéllyel foglaL
hel.yot a népek gyiiJ.ekezetébon, mlnt bár'n1korr valalta. A magyan zsIdóségban mínd.en agítat1v e].őkészítésnélktil, va1ósággal. egy h1ttéte]. ereJóve1 a].a}nr].t kÍ a meggyőződ,és, hogy az a bölcseség, ].e].kj.
ome3.ked'ettség és energ!.a, me}J.yeJ. a gondvÍse].és Főmé1tóságod. szemólyén koresztiiI az ujraépítésnekezt a nagyszor.ü csodáját megmümagyarság sz!.ne-Javának embor1ossége

veIte' a mí panaszJ.ó feJ-torJesztéstjnket ís azzaL a
go1ő megértéssol fogadJa, mellye1 ennek
probJ.émákon

bö].cson

az országnak

mér"J.e*

m1nd'en ügyét

és válságokon keregztü]. Jóna vezéreJ-te.
Főnré].tóságu Konmányzó Ur., am1kon százötven

gszten-

dő e].őtt az akkorí magyar zsídóság e1nyomatásának mé}ységéból

szá].lott az !790.-íkÍországgytiléshez a jaJszó t &Z nem maradt
pusztába kÍáltott szőzat, mert a fe].vllágosodás korszaka fokozatosan jogokat és végi.il, hatvon év é::d.emes munkáIkod.ása után teJ..
jes ogyonJogusághoz Juttatta a hazaL zsídóságot. Ésma, hetven
osztondóvoJ. az ogyenJoguság tör"vénybelktatása után, a Jogolorak
teljességéb6J.kell fe].törn1e ujbó3. a haraí zsídóság panaszának,
nrég pedt8 az elrnrr}t ídők sötétJébo vísszahanyatJ.ó oly kor"sue}].enmel szemben, amoJ.y veszendőségr-e akarná kár'hoztatnÍ mÍnd azt,

ez a zsÍ.dóság kÍvtvott magának,
am1t tönvény és a}kotmány bíztosÍtotta számána, s amÍhez ez a
zs1dóság . Jogának és 1gazságának tud.atában - törhetotlen hÍtte!
am1t megszolgá].t érderneÍa3.apJán

ragaszkodÍk tovább.

-5Ebben az ostromolt heIyzetben a ms.gyar zsíd'óság

csak a tényok és adatok tanuságát szój.altathatJa mog maga mel.J.ett,
az elfogu3.tság szol].emének elosz].atásána csak az ígazság napfényét
h1vhatJa segÍtségttlés uJbói. csak a megyarsághoz való tör"hetet].en
ragaszkodásáró]. tohot hÍtet, meJ.yot benne senmÍféJ.egytilöJ.ködő agttácl.ó mog nem rend.1thot. FőméItóságod engedéIyétkérJük, hogy amít
er.ről tudunk, a mÍ b1zonyságot tehetünk s &Zt r"ővid összefog].a]-ás.
ban Főméltóságod. szJ.ne o]"é terJeszthessük.

rÍ.
Mert ].otünt 1d.ők feluJuló olfogultsága nem foJthatJa ködébe azokat a tényeket és ad.atokat, amelyek 1gazolJák, hogy a
zsldóság Magyanországon sok évszázados munkával a magyar'ság törekvésel.be való te3. jes beleo1vadással. szerozte

'

meg po3.gárjogát e hazá.

ban.

A tör'ténej.em adataÍ szen1nt már. a honfog].a].ás előtt
é].tek Magyarország föld. jén zsÍd.ók, d.e a honfogla].ó Ár:páddal" J.s jöt-

tek zsldők az országba és árpádháaÍ k1rályok a].att o1y éntékos
^7'
tevékenységot feJtettek k1, hogy vo]-t közijttük oIyan 1s, akÍ éndemeÍ elÍsmoréséti].grófÍ rangra eme].ked.hetett. Az ország vezotőí maguk
Í.s ugy étezték,hogy az onszágnak szüksége van ráJuk, amÍnek b1.
zonyságáu]. rV. Bé].a a tatárjánás után }ni].ön szabad.a].ornlevé].le]. hÍvta a zsídókat seg1tségtiJ. a szétd.u]-t onszág ujjáépÍtésénekmunkáJá.
!&r 1Tr. End.re ped1g ktváltságokkal r"rrházván fe]. Pozsony vár'osáb,
ki.ilön kíkötötte, hogy |ta városban J.akó zstdók a többt poJ.gánok öszszog szabad'ságát élvezzék|| ,

vagyls az uto]" só ár'pádházl. kírá].y
mán toljes JogegyenJ.őséget ad.ott a pozsonyí zs1dóknak.
Az Áipádház kl.ha].ta után, a vogyesházbel1 ktnályok

a].attl &ájd a Habstxrrg-ház
század" végéígtlla].mak

ur'a].omra keriiJ.ése óta egészet:. a

xvlTr.

és üldözések ].ehetot].onrré tették, hogy a
zsÍdók nrrnkáJa egyetem3.egosen au ország Javára érvényesii3-hosson,
de azér"t - e3.fogultságon keresztü:L és it].dözésok ellenéne - számoe

4vonetkozásban mégis eJ.1smerésr"e tud.ott ta]"áln1 e zstdók hasznog.
sága.
Meg

lehet allap1taní, hogy a hazaÍ földön é1ő zsL-

dóság JeJ.ontékony részo óvszázad.okra v1sszamenőon m1ndenkon ma.
gyarnak érezto és va].].otta magát" Híte}es osszeírás 1s ígazol.Ja

azt, aniely 1?35-ben, tehát 200 évvel ezeJ.őtt készti1t és ame1y
több szabad ktrfi.yí vár.oson k1v.iil 30 vánmegyének zsJ.d.ó lakosságát'ól ád - kétségte].enii]. nrég nagyon h1ányosan - kl.rmrtatást" Ez országos össze1rás szerínt e 50 vármegyében ekkon

- tehát a XVrIr.

a zs1dó ].akosok 55.3 fi*a vaLlotta magát nagyar
saületésiinek, am1 ped.íg J.gon toktntélyes arányszánrnak rnondható,
százaő, e3.eJén -

mort a3.1g tétolezhető

fel, hogy a XVIII' század e3.eJén' am1kor

íd.egonek bete3.epítésesürtin vo3.t foJ.yamatban,

nagát az ország nemzsid.ó összlakosságából

35

vallhatta-e
%

vo].na

magyar származá-

sunak, hlszon 20O évve]. később * az 3'910.-1k1 népszám].áIás sZonínt l.s - a vár.mogyeÍ össz}akosság közül az egész or:szágban csak
4+,9 /" valLotta magát magyar anyanyel.vünek.

l78o.ban, r1. József uralkodásáva} índult meg

a

hazaÍ zsÍdóság fe3.szabadulásának folyamata, am1nok kti}önös J"en.
dtiIotet adott, hogy ogyrészt a zsídóság mtnd erősebb gyökérszáIakka]. íüződött a magyar talaJhoz, másrészt a fe].vi1ágosodottság konának vozető magyar elmél mÍnd. enősobben érezték,amí értékot, nemzet1 orólnok feIfokozását a magyarság számára a zsíd.óság egyenrangu beIekapcso1ása jelenthetett. LátJák, hogy m!t
Jet.ent a zstdók munkája a kereskede].em kl.a].akuj.ása, f€j3.ódése
terén, l.átják az eredményoket, melyeket a zsldó szorgal.om, vál-

lal.kozás1 kedvl Bl€sszj.tekÍntés az lpar torén pnoduká3., - aki
kor Íparának történetét megírja, az bízonnyal szép feJezetet
szente]. a magyar zsÍdóság munkájának és J.átják végüJ. azt

o

az ígaz,

hazafías érzést,me3.y ez ország zsidóságát nrinden izében kí1rt..
hatat}anul magyar.sággal ÍtatJa át és moly mogmüveli, hogy a zsÍ.
dók az 1848/49-l.kí szabadságharcbarr olyan twggyőződéssel, lelke-

,5a zsj.dó.
el}enes ag1tác1ó honr.].okterébe áI].1tják' - hát számarányuk.o:n fe]'til. vettek részt és szerezték meg vénük áldozásával 1s jussukat
geÖéssel. és - mlve3.

a

számarány kérdésétma álland.óan

magyanságuldroz'
TIT"

}867-ben, aml.kor Magyarország és az ural.kodó-ház

ktjzött a ktegyezés Iétro jött,

e}következett a zsÍdók émancÍpá-

cíóJa Magyarországon, ameJ.yet }8gs-ben a zs1dó val}ás recepclóJa tetőzött be. A mult század hatvanas éve1ben megÍ.nduló
nemzoti uJjászü}etés a maga ép1tő táborában mindenütt ott ta.
3.á}Ja a zsl.dóságot és az e).fogulatlan törtónetj.rás rrregá13.ap1t*
Ja, hogy a fej].ődés miive sokat köszörrhet az ő munkáju}mak. A
fo].adat, meJ.y akkor' a magyarság számára adódott, va3.óban nagyszabásu volt, Száz meg száz esztend.ő mulasztását ke].}ett.hel"y.
rohozn1l osY országot, mo}yet tör"téne].mÍ és goográfj.a1 adottsága arra kényszerl.tett, hogy a nyugatj. keresztény civ1lLzácíónak ugyszó1ván }ratárőrv1déko 1egyen és az ezért folytatott kemény ktizde3.mekben eméss ze teL legjobb erő1t, a,z, ezze! szükség*
képen Járó elszegényedésből, elmaradottságból klemeJní és poJ.gáraJ.nak azt, a jobb sorsot bj.ztosj.tanl, me).yet europa1 hj.vatásuknfl, de nemzetl. sajátossága1kná} íogva j.s 1gazrín rregér"deme]-tok'
AmÍ munkát e körtll a magyarság a mrJ.t század. másodík fe].ében
ktfojtett, ahogy egy ipar1 trad.ic1ó híj ján va].ó országban,melyben az osztrák ípar érvényesü}ésétkLilön ked.vezések blztosj.tották' 1part teremtett, ahogy arányl.ag róvtd ldő alatt kífeJ).esztette, nyrrgateurópaí színtre emelte mÍ.nd azokaL az íntézményeket,
me}yek né]-kÍi]. a modern ter.me].és egy p11].anatíg meg nem á}].hat:

ogy él.eterős bankszervezetet, pompás közl.ekod.és1 onganÍ.zác1.ót,

bÍztos1tásügyet, a ker"eskedeImet, tőzsdét, hírszo).gá].atot, stb.,
ahogy az ípar.révénszo}gálta a k1váló magyar techn1kal tudást

és a techn1kaj. tudás révénaz 1part, ahogy a népfeJ.esl.egek snáz

6mo8 százezreIt, melyekróJ. a mezőgaadaság logJobb akarata me].]'ett

tudott gondoskodn5., e termeIés1 ágakban e].he].yozto,a magyarságnak e nagys zerú építőrrunkájában Ígen nagy r.észe volt a zs1dósem

ságnak.

Főmé}tóságu Kor"mányzó Un
am1

m:nkára

!

Távo]. á1.]"

tőliink'

hogy

ítt h1vatkozunkn amí ered'ményt e].értünk, hogy ozt

kíró]. tudjuk, hogy pontosan 1smer.1 és érd.eme szerl.nt értéke].ía torrroeJ.ő rnrrnka Jel.entóségét, hÍva3.kod.va em]"egessük. Nem tetttink többot, m1nt amÍt az emanclpác1ó névén
Főrnéltóságod. e].őtt,

egyonJogunak elfogad.ott magyar polgárnak cseJ-ekednl.e ke3-l.ett,

hogy a nemzet böJ.csossége á].ta].

S€.

kÍJelölt helyét ígazán betö}t-

volt ez érd.em; magyarságunkból fo3.yó természetes köte3.osség volt, molyro csak kényte].enségből azokka]. szembon hl.vatNem

kozunk, akík e].lentétben a történetÍ tényokke3. kétségbevonják
nészvétoltinketa magyarság európa1 pozic1óJát nregalapozó ter:em-

tő rn:nkában. Nem, ml ott áj.ltr-rnk a kohónál, ahol a magyar"ság jövőjét rrn,rnká].ták' ami oszme a magyarságot hevítette,azt, büszkén a
magunkénak

vallottuk, aml sérelem érte, azt

fájda].masan a magun-

kénak éreztük" Amínt.hogy ez a mí magyarsá8unk melj.ett nem 1s ].e.
hetett máskép s nekiink - aklk az ''1tt é].ned, ha3.nod ke].].'' *og-

ráző Ígazságátó3. méJ.yen át vagyrnk hatva - kíj].ön szomoruságrrnk,
ho8y ezt hangoztatnrrnk ke].].. ott vo1tunk, aho]. gazd.aságÍ tér:en

ke}lett, kÍvottük részijnket a }nr].tunálts rnrrnkábó].'
me].J.ye} a magyarság a ma8a erejét ny5.lvánvaj.óvá tette és a müve].t vi3.ág elísmer:ésétkikényszerítette, raJta vo1tunk s nem
ml.nden erodmény nélkÍ.í].,hogy a spor't ter"én ís nré].tóak ].egnink a
tor.emten1

ma8yar névre, tud.tuk, hogy mí a köto].ességünk szocÍá11s téren,

a közJótékonyság terén, emberbarátÍ íntézményeka3.apÍtása és
fenntartása körü3., szóva]. tudtuk, hogy mlre köte].ez magyarságunk.
És.m1nd.obbő]. rnagátó3. értetődően következott, hogy amíkor ].914-ben a háboru a magyarságra rászakadt, ott voj.tunk 1e]"-

kijnk gyökeré1g áthatva a

tudattól, hogy

számunkra n1ncs más ügy,

fl

mínt maryarsá$rnk ügyo.
A hazafías kötelességtoIJosttés éE á].dozatkészség
toJ.Jességéve}vett nészt a magyar zsídóság a vtl.ágháboruban Íg.

Hósíességételisme:réssel mé].tatták a logmagasabb rangu hadvezé-

rek és tLzezer magyar zsÍd'ó hős1 haIott tett bízonyságot a
asÍd.óvallásu magyar katonák hazafías önfelá].dozásáróJ.. Anány.
szárrnrnkon folii]. szenepelnek a háboru rokkantja1 között J.s az
l.zrao}lta vaIlásu hadv1se1tek, amlnek je1éti3. a Bud.apesten nyíl"vántarott 3608 rokkant köziiJ- az l929-íkíh1vata]"os kirmrtatás
szor.1nt 91.5 a?, ízrae}1ta, tehát 25,3 %, a ].0O %.os nokkantak
köziil podÍg 23 % a zs1d.ó, - holott a zs1dók arányszáma Bud.aposten ugyanakkor csak 20.3 ft volt.
Ahogy addíg a béke áIdásos rrnrnkáJában e].sírmrIt
mínd'en ki.iJ.önbség zsídó és nemzs1dó között, akként a ví]'ágháboruban Ís mogsziint ml.ndon felekezetí kii].önbgég és a zsldó val.lásu katona együtt ki.izdött., egxütt vénzett a másval}ásu katonákka]. és együtt esett eI vo].ük a haza védelmében.
rv.

sajnos, a ví-lágháboru után, az összeom].ás bekövet.
kgzt6vo}"

t

Q%

a hel.yzet gyökereson megváltozottn Magyaronszág e}-

vosztetto tor'tiletének három negyedéb és lakosságának kéthanmad,
r:észétés ezek között három m1111ó hánomszáaezor magyart, akík
Így egy alacsonyabb kr:].turáju eJ.}enségob á].lamí szervezot Ígá.
jába jutottak" ]ís olvesztettük mezőgazö'aság1 }n:].turánk bóséges
termóho].ye1t, 1parirnk legszebb üzemelt, erdólnket, sónkat'föld.
gázk1nosiinket". vasérctinket, gyönyörü vár,osokat' a magyan tohetség 3.egszebb a}kotásaít. Mindonnek suJ.yát az o1vÍse].hetet].enség1g fokozta az a bánásmód' rneJ.3.ye3. a győző országok NémetonsBá,gra és Magyar"országra ránehezod,tek s melyet a kÍ'sentente zsálonányt.
bl.ztogító szövotke zése }ilagyaronszágga1. szemben nyomasztóbbá pnó-

bált

tennl..

or

l'{agyarország egész 1akosságával együtt az egész
magyar zs1dóság

ís sulyos válságba került, de a

ásÍd.óságra

nézve ezt a váIságot teté zték azok a fáJda}mas társadalmÍ jeIenségek,ameIyek a magyarországÍ boIsevj.znnrs után a zsíd.óság_

gaI

szemben

fe}ülkerekedtek, e1.annyÍ-ra,hogy a békeídők egyen-

felborult. Bántó tör.vényhozáeí
és ad.mlnísztratív íntézked.ésekÍs su.Jtottak okkor a magyarjoguságának bo}dog har"móníája

országí zstd.óságra ugy a numerus clausus é1etbeléptetésével,
mínt az á1].amí ígazgatás íntézked.éseínokegész sorozatáva},
me}yek következtében a magyaronszágí asÍ.dóság

össges közhlvataJ-okból

és sórelmet

kiszorult

az,

szen.vedott a fö}dbÍrtok-

neformnál, mellőzték a vitézj" rendnó}, nem részesüIt a régÍ
tárrrogatásban ískolál"nak fenntartására és kenyérkereső ex1sz.

tencÍájuktó]. Ís számosan estek eJ. a trafík- és Íta].ménésÍerrgedél.yek rev1zÍóla és egyéb bántó íntézkedésekfo).ytán.

V.

kell

a társadaImÍ és gazdaságí antÍszemítÍzmusfájd.almas jelenségeÍt a ]nazaí zsÍdóság,
bár keserüen,d.o tör"hetet}en hazaf l.as h1ttel vl.selte.Egytk vezető
politj.kusának ajkáról hangzott el ezekben a napokbarr a szóaat,.
|l- Könnyü a hazát szeretni akkor és könnyü a hazáL szorotnÍ
annak, amíkor a haza d.icsőséget, bo}dogságot ad annak, akí szerot1; d'e a bazát szer'etní ke1I akkor ls, ha a haza nem áraszt,ja
reánk szeretoténok te}jességét.rstent imádnl kel]. akkor Ís, ha
rsten porba sujt és ml. ímáaJui< Egy.rstenünket, 1mác juk, ha Juta}mazr vag} büntet. rntádjuk a]<]<or Í", ha sze::etetével tőlünk
Meg

ffiaffiítr

á11apÍ.tan5., hogy

9olforduJ.nÍ

}átszik. ÉsímádJuk a mí föld1 Isteniinket: a

haaát,,

í.s sor.sunk ebben a hazában.|l
rgy gondo].kozott, így érzett, így v1selkeÖett a
magyar zsÍdóság azokban a szomoru 1d.őkben, amíkor még a pozÍtl.v l.ntézkedésekés az ogyénÍ.akctók egész sorozata anyag5. és
er.köJ.csí létébentámad.ta meg és ezron me8 ezreYL veSztették el
bá::mÍ1yen !.egyen

áJ-lásukat, kerosetüket, exJ.sztencí.ájukat'
Igy ér.zett és Í.gy gondolkodott már az antlszemitízmus e}ső jel.enségeível saemben, amolyek 191B. októberébon
rrrrr'tatkoztak, emÍkor a magyar zsÍd.óság vezetőí Budapesten öszszeüJ-tek, hogy ezgkkel a jc1enségekke1 szemben á11ást fog3"al.-

Janak. De amlko:: a tanácskozás egybeü3.téve]. kÍ::obbant a szörnyti tény, hogy a hábor'u e}veszett és katasztrófa fenyeget5. az
nyomban

tgrületÍ épségét: háttérbo szoru].t
mínd.en egyénÍsérelem és az üJ-ésen a hazaí zsÍdóság ve-

zet,őí

anéI}rtj]., hogy

évezr"edes Magyaro::szág

a maguk sére}meÍtcsak tárgyaln1 j-s pró-

bálták volna * a Veszélyben lévő hazáérb eme].tók fel ünnopélyes
szavukat és két szózatot íntézt'ek az ország íntogrítása érdekében: az egy1kct az ország zsÍdóságához, kérve őket, hogy amennyiben a sorÉ mostohasága aZ orsu ág egyos részel.t elszakítaná, marad'janak torhetetlonül magyarok, - a másik Európa zsid.óságához, ame}yben arra htvták re1 figyelmüket, hogy a magyarság hazát és jogot ad-ott az ő zsidó vallásu polgár"alnak; a hagyományos magyar szabac'e]-vtiség érd.eke követeJ.1

tehát, hogy Eu-

rópa m1ndon felo]"őg poIítÍkusa akad.á}yozza Ynel a magyarság
s zé ttör'é sé t

'

Ez volt a

mc"gyar

zsídóság első megmozd.u}ása az

összeornlás 1egolső óráíban. Magátó1. értetődő vo1t s mÍ restol-

Jük a 1egjobban, hogy osy 1e]-kt1smeretlen agÍ.tációvc.l szemben

orro hivatkoznt

vag1nrnk kényteJ.enok.

Amíkor aztán a bekövetkező

felelőtlen kílengésok-

- 10 nek és íntézményéskormányÍntézkedésok}ek magyanázatát és men-

tegetésétabban próbá3.ták mogadnÍ, hogy mlndez azérb történlk,
mez't a zsldók zudították r"á Magyaronszágt.a a bolsevízrmrst és a
bo3.sev1sta vozetők nagyrészt a zsj.dókbó]. kor.üj.tek kí: a magyaror.szág1 1zrael1ta fe].ekezetÍ é1et vezetőJ. joggal szá].lhattak
gzembe ezzeL a vádaskodással és hlvatkozLnttak aTTa, számokkal
ÍgazoJ.hatóan, hogy a proJ.etárdíktatur"a a].att a zs1dók épenugy

sínylódtok a bolsovÍsták börtöneíben, mtnt a más va}Iásuak, a
bolsev1sta gyíIkoJ"áso}anak épen ugy estek áJ"d.ozatáuj. ők ísl Víszont ugyanugy ott vol bak ők az ellenf or"rad.a].már'ok sor,ában,
mínt a másvallásuak, hogy megd.öntsék a rémségekuralmát.
A

bolsovísta voszed.eJ-em

e1].en a hazaÍ ízraelÍta

hítfe].ekezet mínd'enkor egytitt ktizdött és egyiitt kiizd a hazal.
összes korosztény egyházakkal. és az ország sok jel.ontékeny tényezóJéve3. egytítt va]-lja és hj.r.d.etí azt, hogy

a bolsevl.zrmrs

eIlon eJ.sősorb&n a szovJette]. szemben kellene véde].mi har"cvonal.at fej.á1}ttanJ. és nem vo].na szabad. megonged.nl., hogy gazd.aságí kapcso1atok létesü} jenek a bo]-sev1sta Onoszor.szág és a bolsovístae}J-enos európa1 á11arrtok között, megfeJ.ed.kezve arró].'hogy
a gaad.aságí].ag még ol.y szükséges ár'uexport ej.1entéto].eként mínd1g számoJ.ní ke].l azzal a propagand.a-1mportta1, ameJ.yet a szov.

Jettel

va].ó gazd'aságÍ kapcsoJ-at maga után Voltr

A hazaí zsídóság ünnepél.yesen és Ísméte].tenmostagadott ml.nd.en közösséget mínd.azokkal, ak1k a bolsovl.z]t1us
gtrnrjtózsínórJáva3. a kezükben a ferrrrá].].ó rend.et eJ. akarJák pusz-

tl.tant, kÍvet5. azokat a maga kebelébő]. és ti].takozík az oJ.len,
hogy óket bárkí ls ve]-ük azonogítsa' De é'pen mer.t így van s
mer't Ísmerji,ik az Ílyonfajta agÍtácÍó veszed.eJ.meít, 3-ogyon 3Zábaó Fómél.tóságod fÍgye3.rnét felhívn1 arra, hogy a zsídóollenes
agttácÍó a maga Je3.szaval.t,mód'szer'o5.t, ha némÍ]"og átfestve ís,
a bolsevÍnnrs fegyvertárábó]. vette, hogy Loggyalrr"abban olyan

*-rffi
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emberek ál].nak eIsősor'aÍ.ban,

tálták

magu}<at

aklk a

kommunl.zmusban kompromit-

s akik az ant1szemlta heccekot csak eIső }épés-

a nagynek tekÍnt1k, me].yet hamarosan követnek továbbí ].épések
b1rtok, a7, egyház és m1nden orBzágtartó tekÍntélye).1en.
job'or.a, S€
Hazafíasságának utjáról nem térve le se
kii].ba}ra, öntudatosan utasitotta vissza a hazaÍ zsídóság azt a
a numerus
földr"ől feIéJe k1ná].kozó kÍsértéstiS, hogy forduJ.Jon
a t::1anoní
c]-ausus e}len panaszáva]. a genf1 népszövetség}rez,
jo8ot köt k1
békedj.ktátum ama pontja alapJán, ame}y egyenl.ő

Magyarországbármilyfe].ekezetÍríagyarpo3-gáraszámára.AhazaÍ
ilNemzettink gyásza nem J.ehet
zsldóság önér, zet,es váI asza az volt:
d.ek].arácl.óban is t1].takozott B. ]!tB.*
ktiIön
Sőt
forrása.t'
Joga1nk
a genfl
gyar zs1d.óság az eJ.lon, hogy a numerus c].allsus ügyében
Genfben mégnépszövetség beleavatkozhassék és amikor ez az ügy
akkorÍ }írJ.tusz5.s napírend.re ker'üIt, gróf Is.ebe].sberg Kuno,

zter, a népszövetség genf1 ijlésénelsősorban a magyar zs1hivatkozott, ame1y
d.óságnak erre az tinnepéJ.yes d.ek].arácJ.ójára

mj"nJ.s

megállapítja,hogyanumerusclaususügyétazországbelsőü.
gyének s az l.ntézménymegdöntését a maga obthon1 felad.atának
tekintl.

Ámae, mÍ.nd.ezeken tulmenően, a maga sénelmel"n fe}ül-

nememelkedvo, ez a hazaí zsíd.óság voJ.t áZs amely törhetetlen
a7, elzat! érzésében1sméte].ten fordult ünnepé].yes szózatta}
hümagyar zs1dóságához, kérve őket, óvJák mog

csato}t teriiletek

az e]-szakÍtott réségükot magyarságuk Í.ránt és vallJák magrikat
szeken

!s törhetet1enü].

magyaro}orak

!

Am1nthogy

a sopronl

nóp-

szavazás örvend.etetos ered.mérqyében, amely Sopron magyar vár.osávan az otnak a 'tc1v1tas f1d.elíssímail je].zőJét juttatta , része
tan1 magyar zsídóságnak ls és am1kor a legutóbbí csohsz].ovák
arra akarnépszámlálás rend.e].kezései az ottan1 magyar zsJ.d.ókat
ták kényszerl.tení,hogy magukat zs1dó}nnak és ne magyarotrcnak

LZ -

vel}Ják' a hazaÍ 6sídóság vezetőJe a Reví.ziós Liga v1gad.óbel.í
nagygytilégérő1 adott kifejozést a t1ltakozásnak e jogfosztó
kísérletel).en, buzd.ítva Kassa, Pozsony, Ungvár városának zsl.
d.ó vallásu nragyarjaÍ.t: tartsanak k1 rend1thetet].en.ü]. magya::sá*
guk rnellett. Történelmi3.eg igazolt tény ma már, hogy ez a fe]-hívás }lom marad.t pusztába k1á}tott
?,ó, mert az elszakitott
tertiJ.eteken a magyar zsidóság m1ndenkor az ottani magyar nemzotÍ k1sebbség erős alkatelemének b1zon3nrlt és bárhogy e1 aka::ják
térl.tenÍmagyarságától, bármeIy nyomást gyakorolnak ráJa, hosy
inkább zsid.ó nemaetíségünek vallja magát, semm1nt magyar'nak:
a MagyarországtóI e].szakl.tott zs1d.óság a megszállt területeken
mindenütt a magyar nemzet1 eszme és a magyar j<ultura hüséges
fenntartó

ja és ápoló ja

marad..

Itthon pedÍg a hazai zsíd.óság ugyancsak mÍndon alkalmat megragadott, hory nemzetének javát klilföldí, akár feIeke-

zetÍ, akár üzletj. összeköttetéseÍ révén1s szo1gá3.ja és a revízíő eszmé jét nregérlelésresegitse' Ennek érd.ekébenísméte].ton
azo:n

vo}t, hogy a kiilfö].d zsídó vallásu nagy á].lanrférfiait és

gazd.aságí tényezől-t meggyőzze a magyar 1gazságról, h5.r'd.etve azt

a tételt, hogy egész Magyarországnak haszná}va, tud csak hasznára lennÍ a ktj}fö].di zsldóság a magyar zsj.d.óságnak.
vT.

Bizonyára a magyarországi zsl.dóság e követkazeteson tanus1tott hazafías magatartásának l.s része voIt abban,hogy

az etső

hevti]-e

tek cs11}apultávaI ugyIátszott,

mÍnt}ra a magyar-

országl zs1dóság he}yzete bÍzonyos nyugvópontra

kerü].ne

ban, }925-tő]- kezd.vc nemcsak kor.mányny1Iatkozatokban,
kormánycso].ekod.otekben 1s

rae].íta feJ.ekczebot

.

VaJ-ó-

hanem

az cnyhtilés jc).eí mutatkoztak. Az !z-

mogÍJ"J.ető á11amsegé3-yeket néml]-eg ujbó3.

rend.eaték, a numeru$ clausus törvényét ugy módosították, hogy

T.J-

- legal.ább ].átszólag - elvesztette a zs1dó val.lás e}len 1rányuló Jellegét, no}ta q, gyakorlatban továbbr"a j"s a zs1d.ó va1lásu
íf jak el}en irán;n.l.l, uj törvónyekke]. képvÍ.se).etet bJ.ztos j.tottak
&z 1zraoJ.j.ta felekezet számára a magyar felsőházban - forma szerlnt tehát közjogÍ1ag a zsj"d.óság helyzetében toválrbÍ rosszabbo.
8,z

dás nom következett be.
Nem

enyhü}t azonban a magyarország1 zsídóság gazda-

ságj. helyzete, amít nen panasz}<ép mondunk, mert híszen ez szük-

ségszerüen adód.ott a trl.anoni he}yzel"oő1, d.e aIáLrrrzunk azért,

mert a?, agi"tácio jeIentŐs részben a zsj"dók gazdasá6í he}yzetének
kedvezöbb szÍnben való beállÍtásávaI próbálja a maga gy.u}ölködő

törekvéseÍt érvényesitenj., ánrely körü)-ményre alább még víssua-

té:'ni leszünk bátrak.
A megenyhült érzésnekad'ott k1fe jazést a bold.ogult
Gömbös Gyula, aml.kor eIső kormánynyÍ"I.atkozatában k1je}entette,
hogy a zsj.d.óságró} va}lott eddÍgÍfelfogását reviz1ó alá vette'
Jó].eső érzésseIfogad.ta ezt a zs1d.óság és meg ke].l álIapÍ.tani,

alatt semmlfóle o}yan törforma szertnt a zsíd.ók ellen 1rá-

hogy nem l.s történt a Gömbös-kormány
vényh.ozásíintézked.és, amely

nyut.t volna. De ha formal.íter nem 1s, 3.ényeg13.eg és főként gaz-

daságiIag egyre rosszabb }ett a zs1d.óság helyaebe,
an tti}cöződík vl.ssza a

statisztika

számadataÍban

gyarorszá.gi ízr'ae}l.ták száma 192O-ró1 I95o-ra

am5. szomoru-

ís, mert a

ma.

475" 000-rő].

444,000-re csökkent, tehát 6 /"-kal- fogyott a zs1dóság ugyanakkor,
am1kor az ország 1akossága je}entős mértékben,B,7ft-kal emelke-

dett.

Még je).J.omzőbb adatokkal szolgálnak

a haza| zsídóság

hel.yzetének J.orornlásáró]. a szü1etés1 és haj.á1ozás1 számadatok:

].95o-tól 1935-Í9 a zsid.ó szüJ.etéseknek 4.BB3 l.é3.eknyíévl. át}agszámáva]. 6,2O7 1é1eknyÍévi ha].á}ozási átlagszám á1} szemben,

jeléül annak, hogy a

zs1d.óság természetes szaporodása nemcsak

megsztint, hanem a Lr'aláLozások ZI/".kaI rnrIják fe}ii} a szÍi}etések
száríLát' ugyanakkor, amlkor 1931-tő1 }955-1g á1talában a szü1eté-

-14sek száma 58.455-maJ., vagyÍs 4Zf,.kaL rnr3.Ja fe].ü} az elhaláLozások s zámát.
Még1s' e meg nom cáfo}ható szomoru tényad.atokkal
szemben

ís egyre

erősbü]. Magyarországon az ag1tácÍ.o, amel.y a

zs1dóság rovásár"a akarJa rend'ezní a magyaraág m1nden gazd.aság1

és szocíá}ts pnoblémáját, többek között az á1}ásné}kiiltség és
konosotnó].kÍi].Íség á1talános prob}érnáját. tlÁ zsíd.oság e }ne8yer
gazdaságt é}etnek lugjobb pozíció1t fogla}Ja el, a nemzet1 jö*

részt szerez

és cé]'tud.atos mesterkedésee} tantja távol a koresztény elemeket a gazdaságÍ éIettőll' - ezek azok a vád.ak, ameJ.yekke3. a magyarország1 nyíJ.aske.
resztes mozgaIrnak és azok, kik e mozgaJ.mak szel}eméve} közösséget vá}laInak, és akik a po}ítíkaiérvényestí}éscéljábó} m1nd.on
eszközt megenged'}retőnek tartanakr a8Ítácíójukat német mJ.nta nyo.
mán a}átámasztaní próbfl. ják' s amely vádakat a mJ.nd.inkább elva.
du].ó polítikal. agttácÍ.i o3.yan 1elkíÍsmeretlenül, annyira a tömeg*
szenvodéIyekr:e spe}ol'}áJ.va, oJ.yan gyülö1ködő JoIszavakkal terjesztÍ, hogy a magya]: zsj.dóságnak mélységesaggodaIommal kel} fe}vetnl a kérd.ést:vajjon ez a törvények uralma mellett lehetséges-e ?
Lehetségos.o, hogy m1nd.en jog és 1gazság ellenér'e 1gy próbá). janak
vá}aszfa}akat á11itan1 magyar és magyar közé, megaIázó ktilönbséget tennl poIgár és poJ-gár kcjzött és víssza1déznlá1lapotokat,
vode].embő]. ar'ánytalanuJ. nagy

meg

meJ.yelmek emlékétntivej.t országok szégyenJ.etesnek bé}yegzÍ.k' Me8-

vetjük fej. € kérd.t5st' de ugyanakkor b1aakodva a}}apítjuk
&€8r hogy am1g kormányaínk abban a szellenben gyakor'o}ják a végre.
hajtó trata}mat, mely szel].em Magyarország Kormányzó jának gol.d.olkozásábó].l e8ész }ényéből fakad. s mell"yel olórte, hogy egy általádöbbonve

nog európai n3nrgtaIanság közepett a megcsonk1tott Magyarorg zág

po1ítlkat ka}andoktó].

a

fejlődés sz1getje marad"t,
koll tartan1a attó}, hogy magyar-

megk1mé}t, nyugod't

ad.díg a magyar zsld'óságnak nem

ságában, poIgárí jogaiban negcsorbÍttat1k. Enne}l tudatábail 4 fiagunk lgazában és Főmóltóságod. sze}lemében blzva, ohajtunk á rr9.
k|ink szogozett vádakkal rövj.d'en foglalkoznl.
l M'irrvnr orrzórror

I

-1"5Áml a zsídóságnak hazdnkban való gazdaságt elhoIyezked.ésétij.].etÍ, ennek adatal e3.éggé1smeretesok; abból,
hogy arányszárruín felti]. Jutott énvényosülésrea gazd.asági élet-

ben, nem lehet vád.at kovácsolnl a hazaÍ zs1d.óság ell.on' amíkor
h1szen a magyarországl zsídóság törrténelm1 fejlődége hozta ma-

gával, hogy a magyar zs1dók fői.eg kőzgazd,aságt téren helyezkedtek eJ.. Mot"t volt-e vaj jon évszázadokra vÍsszamenőon más pálya
nyltva a zstd.óság szá,mára, m1nt a gazd.aságÍ pá3"yal Ésakad.take a magyar nemzetnek másva}].ásu f1aí, akík a gazd.aságl, f6J.eg
kereskode]"rn! pályá::a mennl akartak volna ? ! Nem á}}apÍtJa-e
meg Szekfü Gyu]-a al.apos történeImí mtive ís, hogy a r.end1 Magyarországon nemes embor nem fogla].kozhatott keresked.o1emme].

és aat, főként az 1zrael1ta

J.akosságnak enged.te

át ?!

Nen á]"-

].ap!tja-e meg ugyancsak oz a kívrí].ó történettud.ós, hogy amíkor a nemesl. középos ztáIy tagJal birtokal.kbó]. kícsöppentek,
Ínkább a megyeÍr VasÍ á11.aml. hivatalokban koresték oJ-heJ.yezkedésüket' som hogy gazd'aságt páJ.yákna mentek volna ?!
A keresztény társada].om tagJa1 még a }ráboru o1őtt való éve]<ben ilem tantották tturi'' fog3.a3.kozásnak a gazdaságÍ pá3.yát és 1nkább mentek akár a l.egk1sebb közh1vatali á1-

lásba Ís,

sornni1nthogy

a pu3.t mellér vagY

va3.amo}y gazdaságí

vá].].a].at 1::óasztala meJ-}é szegőd.tek vo].na.

Ilyen

kö:rü3.mények

közöttl ha mrír mások e pá3.yákra nem mentek, nem voJ"t-o heIyes,
hogy a zs1dóvalIásu polgárok vették kezükbe, számar.ányrkon fe.
]-ij]. e téren a nnrnkát és nem voJ-t.e hasznos a haza1 zsÍd.óság
mrrnkáJa a gazd.aság1 é1.etben ?! Nem tö].tötte.e be hÍvatásáü..a
hazaÍ zsÍdóság a fejj.ődésnek e 3.egfontosabb termőta]"aján oly
hlven és értókesen' hogy kercsked.eJ.ml él.etiink, iparunk, vá].1al.ata1nk, bankjaÍ.nk épen a haza1 zsj.dóság tevékeny közremü.
ködésével emo].}rették a nemzetÍ é::tékterme].éetarra s. szinvo-

nalra,
I

ameJ"yr'őJ.

M,..|{.:jÍ.?1.9*l

azt a tr1anon1 katasztr'ófa

gem

tudta ogégzon

-1'6]-ed'önten1

?

!

A békeboJ.Í Nagy.Magyaronszág ereJét, tokintélyét
lpara, keresked.eJ.me mozdl.totta ej.ő Je}.entékeny részbon és a
gazdaságl é}etnek ea a békebe3.j. megalapozottsága JeJ.entékenyen

bozzáJárult, trogy a megesonk1tott ország

Főmé].tóságop

zebése mo1lott a megváItozott körÍ.i3.nényok köaött

1s

böles vo-

megáJ.J.has-

sa hoJ.yét. Tiszteletlonség volna, ha mi most ltt azt tejtegetnők, hogy mÍJ-yen JeJ.entősége van egy nemuet é].etébonés fóleg
a magyaréban annak a tertnelő munkának, me].yet az ípar, a banvégeznek. Ml tudjuk legjobban, hogy épon
Főnéltóságod mílyen pontosan l.smerí o termeiő tényezők érte1.
rnét és értékéta Inrlturálís haladás, a polgár1 jó].ét, *Z or-

kok, a

ker.esked.e].om

szág védképessége,á1ta}ában a nemzett fejlődés szempontjábóJ.. Hányszor voJ.t alkalmunk fe].f1gyel.nÍ ogy-egy nagyszabásu
közgazd"aságí koncepc!óra, a komphaJó gond.olatára, az öntö-

ző osatorna tervére, a csepeJ-Í k1kötő gonda}atára, hogy egyebet no J.s om}itsünk - és a légkör, melyben e gond.olatok sud.ár.
ba szökkentek, felmont berrrrtinket a köte].esség a].ó]., hogy e fe]..
terJesztésben a magyar gyárÍpar, bankok és kerosked.e}em nemzetforrntartó hívatását fojtogessük. A magyan zsidóságot a nemzet1
feJJ.ódés lrdnya szükségszeriien orro a vonal.ra aj.lttotta: ipar:'
keneskede].om, tőzsd.e, gazdaságÍ é3.ot: a nemzetl. é].etnek oIyan
ame3.yektől az á1].am boldogulása jeJ.entékeny részben

tényezői,
függ. Nem gáncs,

Jár, tehát Ío].ekezet1 ki.i].önbaklk az lpant, a keresked.eJ.mot' a gaz-

hanem e].1smerés

ség né].lrti]. mlndazo}onak,

a szinvonaIra eme].ték' hogy az oJ.y er:6t és
tekintél.yt tud.ott ad.n1 onnek az országnak, ameJ-y erő és teklntél.y á]-d.ásosan éreztethette hatás át az összeoo"l"áa megrázkód.

daság1 é].otet ar]:a

tatásaj. után ís és amoJ.y gazd'aság1 orő

nél.t<ii]. nem

vá}hatott

volna gazd.aságí életün}r ta3.apzata o].y sz1l.árddá, hogy meg nom
rendiiJ"t alapon tudott rnegj.nduIní az összeomlás után a nemzotÍ

-1,7uJJáépÍtésnunkáJa.
De legyen ezabad. épen a zsídóej.leneg agítáctó

haÍ'ísJe)'szaval.val

szemben megállapÍtanrrnk, hogy

az íparban,

bankban, keresked.oJ.emben, á].talában a gazdaságÍ éi.etben va1ó

bízony lgon kevés emben számára Jelent vagyonÍ vagy Jövodo3.mí szempontbóJ. kÍv6to],es pozÍcJ.ót, ameJ.y
o3.helyezkodég t áü

tény megá3.1ap1tására aJ.ább még stat1sztÍ.ka1 adatokJca]. vísz.

a zsídóság ogy blzonyog peroontJe az lparban hoJ.yezked.ett o3., akkor . ítt nom
néhány gyártrrlaJd.onosl vaBY nagyobb Jövede3.mü ÍparÍvezat,ő
emben pozÍolójáróJ. van szó, hanem ez azt JeJ.ent1, hogy az
szaténÍÍnk"Amlkon megál3.apítJuk' hogy

1parból é1ő mtntegy

zsídónak l.oga3.ább 95 /"*a blzony
a klslparog' gyántrnunkás, vagy sogéd', l.egJobb esetbon kls.
1-40. Ooa

hÍvatalnok nehéz rrnrrrkával megszol.gfl.t sztikös kenyerét esuÍ.
S ha azt mond.Juk, hogy a astdóság a3 fi-a a keresked.e].ernbő1
é1' akkor ne arra a néhány * számban mÍnd,egyre összezsugorodó

.

nagykoreskod.őne gond.olJr:nk, k1ket tehetség és szeren.

cse k1vétoles poaJ.c1óhoz juttatott, hanem arra a
mo8re

. a magyar

tr.r"lnyomó

tö.

keresked.e].em 99 ft-6yu, me].y szegényos bo].-

tokban tengetÍ é1etét,szorltva a szövetkozetí vorsenytóJ.,

egykéztől., köztorhektő]. s ujabban egy fékte].en agttácíótól'

nely ta].án

o]. tud.Ja érn1, hogy

a zsíd.ó keresked.ő szegénysé-

ge nyomorná vá3.Jék, d"e e réven uj koresot1 lohetőséget,

kí-

vánatog oxísztencíát senkl. számára teremten1 nem tud'. Ésígy
van oz a gazd'aságí é3.et egyéb terüJ.otein: az írígyeJ.tnagyJövedelmü áj'].ások száma rondkivtíl csokély, arrr1nthogy csekéJ.y

a mezógazdaságl szegénységszámához víszonyÍtva a nagybÍrtokosok szárna és csak a ]-e1k1l.smenet1on agítácÍó merészJ"Íugy

boál].Ítanl a ÖoJ.goto hogy a zsídóe].len'es tendenclák érvénye.
sítéseszé19q rétogek boJ.dogu}ásáü je3.entÍ. MeghozhatJa egy.

két ag1táIó vezér. jobb e}hoJ.yozkedését;ogészben véve sulyos
I

tlrpynr
orrzá9or
*irwTltór-

I

L8
,

lgazságtalanságot, nagyobb nyomort JeJ.ent, anél}cii3', hogy Ílzogtálts problemáínk, vagy az íf juság prob3.emáJának mogold.ását
a 3.egklsebb részben J.s eIősogÍtené.

Amít o téren tonnÍ lohet * anéllrti]", hogy
&z Í.fJuaág pnoblemáJát mogold.ottnak tekl.nthetnők,

azze]l.

) azi

gyar gazdaságl. élet vezető omberoÍ *661g.t/"gtették:

á,

t}19,.

m1nden

eroJükkol azon vannak, hogy az e3"fogu3"tságl vasy et.óíté3.et,
mo3.y odd1g a kerosztény magyar ífJuságot v1sszatar.totta attól' }'ogy exísztenoÍáját, JövóJét a gazd.aságt pályákon . a
gyár,lparban, bankban, koreskedeJ.emboÍt * koresse, megsziinJön

és ez ar 1fJuság egész lé].ekkel s m1nd.en nemos becsvágyával
fordrrlJon a nragyar élotnok e fontos torü].ote fe].é. 0römmo].
konstatálhatJuk, - b1zonyos jeJ.ek arra rrnrtatnak, . hogy e
tek1ntetbon korno3.y vá3.tozás ktiszöbén ál.lunk, mely vá1tozást
JeJ.entős rnértékbenannak a magisztrálís boszédnok tudhatJuk
b€, molyet Főmé].tóságod a csepelÍ kíkötő fglavatásakor ffiOíI-

dott' a

olyan méItó SZ&*
magyar ifju csak büszko

magyar ker:esked.elemnek h1vatását

vakka]. áJ.l.apttván meg, hogy ml.nd.en

J.ehet, }la a kormányzóÍ- inteImet követvo a gazd.aságí pá]"yá-

ra megy.

M1nt mond.ottuk: márÍs l.átJuk

a feJ.fogásbe].t vá]"to-

zásnak tti:roto1t s meggyőzőó'ésünk, hogy ha egy fo].e].ót].en

agítáctó a rynrgodt gazdaságí fojlőd'és fo3-yarnatát

varJa, bLz

Zá-

esztend,ő vagy még röv1debb 1dő aJ"att megsztinÍk a

gazd.aságÍ. pá].yáknak
d.óság

meg tr€il

á].tgl soha

oz a sokat hánytorgatott' a magyar zsÍ-

nem Íntond.áj.t oJ-szÍgeteJ"tsége, amÍnthogy

szer.etJilk r"emé].nt, hogy addÍgra megsztiník az az e]"zárkózás

1s, mely a magyar zsÍdóságot mÍnd.en közéj.etí pá].yánó]. kÍnokesztl s uJabban a magánválla].kozásban vaj.ó elhel.yezkedését

ls

megnohezítÍ..

vIr
Nem

,.

].ohot végozet'üJ. szó néllrijl hagyn1 * óE e}rhez

19kérJük Főn'éltóságod sz1vos engedé3.yét- azt a sok tévos és ten.
denalózus okfeJtést, amely ugyancsak hozzáJárult ah}roz, hogy a
hazal. zsÍdóság helyzete hamis beáll1tásba tijrrhessék fel. Kti].önögen az ugynevezett |lbeszlvárgást|l vetették fe]. a zsldóság ro-

fel, mlntha ozt a hazaí zsí.dóságot magyar*
álIandóan 1degen eJ.emek beszívárgása higítaná fol, ten-

vágárar ugy tüntetve
ságában

d.encíózugan e].őmozd1tva, vagy 1ega3"ább 1s he}yese].ve a magyar

zstdóság

á1ta3".

Dr.

László a M.KÍr.Központ1
Statlszt1ka1 H1vatal néhaíÍgazgatóJa, a Magyar StatlsztÍkat
Köz).enények UJ Sorozata 64. kötetének 60.lapJán rnegállapitJa'
hogy: '| Azt az á].talánosan e].terJedt nézetet, hogy a zsld.óság
f6képen bevándor].ás utJán gyanapsz{k, népszrírn].ál.áeíés nép-

Ezzel

szemben

Buday

rnozgal.nrÍ. ad'ataínk összevetése egyá3.talán nem

].8Bo. óta azt

ígazo3.Ja, sőt

látJuk, hogy az 1zraellták kívánd.onlás1 veszte.

sége á].landóan nagyobb, m1nt a több1 feJ.ekezetéoll
Tlgyancsak Kovács A1.aJos, a MoK1r.Központ1

Stattsz-

ttkaí Hlvatalban szo1gá}atot toljosítő mlníszterl- tanácsos

|| A

zsldóság ténfog3.aIása Magyanor.szágon ll címü müve áJ.l.apÍtJa meg,

hogy:

||Ha

a természeteg népmozgalom eredményéta zsÍdók tényl.e-

ges saaporod.ásának számal.va3. ogybevetj.Llk, azt a megJ.opő és
su1nte a ktjztudatta]. el].enkező megál1apÍ.tást ke].]. tenrrt.ink,hogy
1869. óüa zsldó bevánd.orJ.ás n1ncs." Í].}ető].eg azóta a zstdók kÍ.vándor1ása álJ.and.óan

fe].ti].nru].

Ja a bevánd.onJ.ást.

l|

helyzetet íIloti' arróJ. had.d á1.1Jon ttt a KözpontÍ statl.sztÍkaí H1vata]. l.eguJabb ad'ata, ame3.y
Amt ped1g a ma1

gzer1nt: 1955.ben iJsszosen ]-990 más országbó3. 1dekö].tözött
egyén kapott lakbtzonylatot, ozek között izrae].lta val3.ásu
x04, g 104 Í.zrao].Íta vallásu boköltözött ogyén közti]. pedtg

között itiilfö].d1 s f6ként ga3.1cÍa1 l.anael1ták botoleptilóséról nem lohot

mÍndöesze

4 Jött Lengyelországból.. I[y

körti3.ményok

2u*
boszélnt. Kti].önben 1s ennek a kérdésnekszabá3.yozása te3.Jesen
a batóság kezében van, ugy hogy az egész kérdéstlsztára rondőr.1 kérdégsézsugorod.Ík; a magyar zsídóság e bevándorlást soha
nem ktvánta, még kevésbésegítette.
Do fel.Íileme].ked.ve ezeken a rész1eteken; ugyancsak
s stat1sztÍka. adataÍbóJ. meg ].ehot áJ.J.apítaní, hogy a magyar
zsldóság a maga tr:J.nyomó zömében sztiletéséreés nyelvéne nézve nagyar. Az 19ö0'-Íki népqzán].á].ás ad.ata1 szenínt a hazaí
zsÍdóság 97'3 %.a Nagy-Magyaronszágon sztil.etett s ml.g a lrazaÍ
zsldóság 9? /o-a magyar anyanyo3"rni, addíg Magyarország nomzs1dó
össz3.akosságából csak 9L"8 % val3. ja rnagát mag1rar anyanye3.vi.inek.

Egy rnás1k tévos és tend'encíózus beá]"Iítás a hazal

- szemben a másvallásuakicaI - vagyonosabbnak s ugy
akarJa foltüntetníj m1ntha a javbk elosz].ásában kívéte].esbely.
zeb jutott vo3-na nekik osztáIyrészü1 " 3.zze! szembon ugyanosak
zsl.dóságot

az 195o-lkt népszánr].á1ás1 hÍvata].os adatok al.apJán kittjnik,
hog"lF 444.QOO.ny1 magyarországí zsidóság 9/l9l.'ed. része, vagyís
4o1.ooo te} jes n1nisteJ.onségben szenved' ugyanugy, mlnt az! a
6'9oo.ooo több1 magyar, aki a 8.688'00o.nyÍ összos néposség-

bő]" so házzal-l So házréssze].r S€ földde].l So fö].dbér]"etto]. nom

rond.olkezlk. Zstdó és nemzs1d.ó között

a szegénység tek1nteté-

bon csak az a kLllönbség, hogy a zsídó suegényok száma a.7

%-

rmrlJa fö}iiJ. 5.1. fi-os országos arányszámukat, tehát a zsId.ók között arány}ag még több a nl.ncste3.en, mínt a nemzsidók

kal

a zsÍdó vallásu J.akosság tu1.nyomó nészénokszegénységéta pestÍ 1zraelÍta hitközség lru].tuszadójának statlszt1}iája 1s. E hitközség 6o'ooo ad.ókötelos tagja
között 40. ooo még 20 pengő évíadót sem tud fízetnÍ'továbbí
L7,200 tagnak aÖóJa 1s }00 pong6 a]-att marad és csupán 28oo
tag, tehát 4.? %, szerepel. 100 pengőnéI magasabb }nrltuszadóközött.

Jo].lemzőon l}J.uszbrá! Ja

*.rlT:9rrrá9or

2LVaI, vagyls a fővárosí zsld.óság 95.3 %.a a logszenényobb vÍ.
szonyok közt van. Ml.nd.oz pedíg gsak arra a követkoztetégre vezet}ret, hogy fo].ekezet1 ktilönbség né].kti]. kell onnok a szegény
országnak J.akosságát gazd.aság13.ag és tár.sada].rn13.ag feJ.kar.o].ni'

ÍIII.
Ne hívatkozzon senk1 a. maga felo].őt].on ag1tácÍó-

jában' hogy a szocíálísbaJok és ebből keletkező tánsada].m1
összeíitközések főoka a zsíd.óság térfoglalása Magyanországon.
Németor"szágban

a

zs1d.óság száma o,9 % vo]"t g ha a hÍtelé].et

terén volt ís valam1 befo3.yásuk, a gazd'aságl élet egyéb terü.
}oteln, JeJ.ostil a gyáríparban és kereskedeJ.emben a zsld'óság
szerepe elenyésző vo].t s mégísa nemzetl. szocÍal1zrmrs érvénye-

sÍtenítudta a maga zsÍd.óel].enos pnogramját, aml. azt bj.zonyítja, hogy az í}yenfaJta agttáctónak nÍncs 1s szüksége konoly
okokna, csupán ürügyela:e. Németországban a zsídókérdésvégleg

ollntéződött; felelősségünk tud'atában merjük á].}ítan1, hogy
g réven egyetlen szocÍá].l"s probJ.emáJa Németországnak meg nem
o]"dódott. E1lenkező1eg, a gazd.aságl baJok sokasod.tak, a nomze-

tÍ

szoc1al1zrmrs szemboszá11ása a kathol1cÍzmussa]. és pnotestan-

tizrmrssal katasztrófá].J.san k1é].eződött s amí eJ.égedetlenségebbő]. szükségszerüen koJ.etkezÍk, csak egy d1ktatorÍ.us r'ezsím mÍnd'on fe]. szóla]"ást e).foJtó szÍgorusága tudJa ldeíg.óná'tg elnérní-

tan1. S mÍnd.ez zs5.dók nélkii].l ogy emberte]-en zsídóe].lenes progr&m konzokveno végrehaJtása után, mely Jei.esü3. az angoI-szász
népe}anek némete}lenességétJo3.entős mértékbenfelfokoata. Do

az országnak katasztrofá].Ís gazdaságÍ, szocÍáll.s és poJ.1t1kat helyzeté::e, meJ.y a maga zstdókérdését több szá'z év e].őtt radÍkálísan megold.otta: Spanyolonszágra'

3.e6yen szabad. uta].nirnk annak

Kí &Zl melytk faJta, meIy1k fe].ekezet az spanyol.országbaÍr, kÍt
az ott elkövetkezett összeomlásért zsldóság híJJénfele].őssé
h{rgyrr oÍ..lrg..l
|..ovtltár

XXXí{$-'f **u *

*se**

lehet tenní ? rIyen és irasonJ.ó példák}<aI. a történolem
szo}gál. és bízony volt j.dő a::égíkor történetében, a

bőven
kernesz-

ténysége].ső évszázadaÍ.ban, amíkor ugyanezeket, a kr5ptelen vádakat ugyaníIyen értelmotlenséggol. Vagy rosszhiszemüséggeJ.
ker"oszténye}arek szesezbék szombe. Tortu].llanus

jegyzí feJ-

a

Mar-

kí pedíg maga volt a bö}cseség és nértéktudó
rrré}tányosság míntaképos kÍ a}att a római bl.rod.alom egy vílágrészt ö].elt fe}, }rogy meg vo)"t győződve, hogy amÍ" baj a blr"od.alomban volt: éhség,áyvlz, ep1dérnÍa, annak mtnd. a ke::esztécus AureJ.1usróJ.,

nyok az okaÍ"
AnJ. szeronosétl.enséget fe1ekezetünkre,

am5.

bajt az országra az 1}yen agítácÍónak kJ"é].ezőö'ése hozhat, attóI
óhajtanók nragunkat és hazánkat megkl.mélnÍ.A jobbra ford.uló
gazdaságí helyzet nem egy fegyverétől fosztja meg a fele}őtlen
agÍtácÍ.ót. Hogy ez vég3.eg nregbénu3. jon, a ko::mányzat határozot.
tan megnyt}atkozó akaratán

mu].l.k.

LegJobb meggyőzőÖ,ésünk szerÍnt a nemzet
ér"dehe azb kÍ.vánja, hogy í.gazságtaIan pantli<u}árÍs szempontok

fötött

az egyetemesség érdekeíérvényesüljenek, hogy a tud.ás,
képességva}lásktÍ]-önbség nél}rü1 kapcso1ódhassék be}e e nemzetl. rnrnkába. Nem szabad engedni, hogy izgatás és széthuzás áIlandósu].hasson ott, ahol az erők összefogására van szükség
jobban, m1nt valaha

!

Nem

a felekezetí kérdés,hanem a nagy

nagyar kérd.éslTrianon kérd.éee&Zs ame3.ynek az előtérbe
nyonrir}nía

s

ke].].

a szomszéd államok összefogása veszéa aagyar széthuzás, jeJ.entkezzen az akér

ame}yet nem

lyoztet ígazán, hanem
fe].eke zetí, akár fají. gyü].ö1ség

j<öntösében.

K1váIó ktiIpol1tÍ}nrsok

fejtettók k1 cik.

kekben, beszéd"ekben, hogy még a nagy Németország sem enged'.

hette

ffi

meg magának

az ant1s zemLtizmus luxusát ; 1.gazságtal.an
lg.é}

25_
íntézked.ése1veJ.hatalrnas nemzetokben váJ.tott

kí kár.os

e]"1enér-

néat, ök huzták a3.á, t'ogy mí3.yen kevéssétehet1 ezt MagyáÍország, me3.y a maga nagy oé1Ja1nak követéeében akanJa a nemzetek
és népek veJ.eérző szj.mpátÍ.áját. Ezt a szÍrnpátÍ.át megszenezte
hazánknak Főméltóságod, }conmányzóí bö]-csesége és ezt ugy óvhatJuk meg a Jövőre ís, ha a beJ.ső békét1a klvánatos hanrnón1át
aB ország rn1nd'en társad.a}roí rétege és mlnd.en fe].ekozote között
meguevarní nem enged.Jük, mert bár'moly réteg vagy feJ.ekezet mé]..
tatlan háttérbe siur1tása, a po3.gárok egy r:étegénekalacsonyabb
sorba va].ó szorl.tása az emberJ.ességnek azt az cjr'ök oszményképét
séntenó,

me3.y

mínden lar].turembernek közösen

Főméltóságrr Kor'mányzó

Ür

féltett értéke.

!

Amlként százötven évve} eze}őtt a tek1ntetes Karok-

és Rendel*rcz száIlott a panasz Jajszava s amtként a panasaoo
szőzat nernes mCIgszl-vle].ése hasznos és nrrrnkás rétegek üdvös 'be-

}eaa

kapcsol.ásáva]. Nagy.I\{agyarország felvÍrágoztatásához vezetett,

.

ugy szá}]. most százezrok szl.vébőj. az aggoda}om sóhaja Magyar-

jához, akl ereJéve3. és tekínté3.yéveJ. az osszoonrJ.ás romJai feIett uJ r'endet teremtett és böIcsesógével a feJlődés uj ut jaít megny1.totta. A zsíd.óság a maga
ország Főmé].tóságu Kormányzó

nagy éIetkérd.ését
tesz1 1e bÍza}omma1 Főmé].tóságod. kezébe; tosz1

ezt azonban

a szent meggyőződésben, hogy amíkor a maga
számára megéntést,Lgazságot kér, akkor a magyarság ügyét is
szolgáj. ja, rnelyről az ő sorsa elválaszthatatlan és szo}gá1ja e
nemzet ujjáépitésénekügyét, melyet Főmé].tóságod. ország1ása oly
gzerencsés lxézzel. valósított meg. Mert aml. tntézkedést Ítt a fe.
l.e].Őtlen agttáció a zsÍ.d'ósá6 ollen keresztül grőszakol 2 4Z Í|$rény).et a& eIlon a nag)rszalrásu koncopcló eI1en, melJ.yol- Főmá}tóságoá ezt a nemzetet valoságga1 a ronrokból ujjáépÍ"tette és
másfél évtlzed.es ország1ással az európaÍ fejlődés és európaí
béke fontos tényezőjóvó avatta. Tudva vagy a'lcaratlan e h1sto.
abban

24_
::1aÍ cseleked.et e]Ien követnek
d.ókérd.és csóváJát dobJák

el

merény].otet azok,

az ország épü1.etére" Ne

kík a zs1-

enged'Jo ezt;

ne engod.Je, hogy a konszo1idác7őt, melynek csod.áJát vesztett
lrÁ}rnynr +orrad.almak, bolsevÍzmus után megmüvoJ.to-"

a gyulö].et

ja megingassar - ilé enged je, hogT bántó ánarnJ.atok fék*
tolen ag1tációJa ártó mód.on tovább 1s lzgathasson a Jog egyen-

demagágtá

J.őségének, a }ra.za javára 1rányrJ"ó nrrnka szabad.ságának tönvény,

és törbéne].em á}tal szentes1tett oIvo el3"en, segitse tekÍntélyévelés bölcseségével üd.vös kÍegyeli]"itődéshez a
mesterségesen szltott társada].mi és fe].ekezetj. g].].entétokot,
mert boldog, nagy és hata}mas az ország csak ugy 3.ehet uJra,
ha a J.akosság mind'en rétege, - tát-sad.a].rnt és felekezetl. }rii]-ombalkotrnány

ség nélktiJ. a nemzet boldoguJ"ásán d.ol.gozva' a maga boJ.doguJ"ását
üdvösen szolgálhatja

!

Bármily fékte].en Ís aa á1talunk panaszoJ.t agltác!.ó,
odátg még nem vÍtbe, ugy még a magyar

talajt alá

nem a}mázhatba,

hogy a kormányzó1 szó, ko::mányzói íntelem meg ne ál).J.tsa' meddő-

ja' MÍ Ísmerjük e szónak csodálatos or.ejét,
Ísmerjüx Magya::ország kormányzójának szivét és éj.es].átását, igaz
hódo]"attaJ- és meg1ngathatatlan bizalornma} tesszük 1e ügyiinket
ségben ne marasztaJ.

kezébe "
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