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' Az llána ktivbtkézÖ kormányok .do|ga |lett | ; Mert az, bogy a keres7tény te|ekezetekrÖl
r'olnaberdtÓzni az épiiletet, melyet-clÖdilk.eaielni 

| |zsidÓ hitre' átiérni ,n"''y' l"h.t, nem csak
kezdett. $iszen magában az l.868: 53. tiirvény- 

| 
|a lsidÓság Eyaláuats' \Iqí"q egyuttal a kuz.

czlkkben Ineg r'jolt adva az lrány' melyeq. a |'szabadqág sulyos meH{ptése. Az áttérési
vnllásiigyIterén,. a k<ivetkeztí kormányoknakifti- |itilalom elsÓ sorban a- L\eqztény lelekezetti

::'T^i:]|l.,...::]::: :.^:"^::Í."trl|hj'"}^o-.:'].t1] | nolsárot. srabsÜ 
'akaratenit\lr.ortai"t.*"a, . *:.rt

al .b9gy h seiikség vezctett alkbtAsára es cs.a\| iegíen bórmrly határoeott 'akarttuk i á.zsidÓ
ideiglenes'érvényre van szánva, 'addig is, mig}hide áttcrni' Á tÖrvén+ mep.ném .nb"di. h"
a ,vollás$eke'."tek 

tegyenjogusága .általános 
' 
tor. .[ mégis dttérnelc, jo!ilag lugy iekintetnekf mintha

Yt:ny áltnl szab[!'oztatnelc.í | | még elóbbi íeleltczetftk kebelében vo|nának.
Áz 'iáltalános 

tt<irvényl mega|kotásq elma. ! Az áttérés telcintqtébeni a tÖrvény rsak annyiba
radt. de Jtirt helyetre egy másilg mely lnugyon I vesei d asidÓ felekezetqt, mint aÉár a _ naza.
is k(rlÖndp. Az 1886:7. tÖrvényczikk, rnely a;| rénusokat. Pedig mi, bát nem vaqYunk bevett
l<1rcndihíg reformÁlásárÓl intézkedik, uira tór.|i Íelekczet, mint nagy elmésséggel di finom dis-

'Ól' | | ' il |holmind
Husa esztendÓnéI iÖbb idÖ telt el azÓta'és I vallja me

í<1rcndihíg reformÁlásárÓl intézkedik' 'uira tór. |i Íelekczet' mint nagy elmésséggel ét finom dis-
vÚrrybe igIatto * z{ido.ág szégyenét. oit u|nek I tinctiÓvai bironyitjáir k<iz|oga6faint<, mégis ,et-
a íÖrendok k.ilÖtt 'aZ ijsszer felekezetek kéovi- | ismert. fe|e&eeetet kérozllnk. Riie7itnFt o' e|.a Ítrrendrrk ktírÖtt |az sszer íelekezetek képvi- | ismert.' fe|e&eeetet képez.unl. K<isii'net- az el.
sclÓi. csutr egy nincsen Lrépviselve - a zsidő. I ismerérér! me|y.abbaí nyilvánul, hog1' a zsidT

A izrtbadslvut kormány, a' háborgÓ - | lelekezet teruletél mesterségesen elszigetclik a
éhcs elen|cknek oda dobtu áldolatul a zsidÓ l\maBYar ttlrspdalomtÓl' me|t a terÍtleuól csakéhcs elenicknek ade dobts áldo|arul a zsidÓ |rma$fár tÜrssda|omtlli me|t á tarÍlletról csak
rabbit éslaz elcmck lecsendesedtek. I l kimenni szabld, od.r belépni tilos.

Ho [<omolyan venné u sznbadel+ $égct, I E'szégycnÍeljes helyzetbÓ| ki kelt emelked.
ki kellett 1 vo|na határozottan jelentenie, hogy I nl,ink' és kiemclkedhertijkkédéte nrÓdon.
vagy mi{rdcgyik fe|ckezct kéivlselve lesz 
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ÍÓrendihí{brn, "$Í. .sy sem. Dc mega|kudott I vénynypl -fordu|unk, "[érvq h|dy a asido fete"

íel{ldozta az e.lvct a-politikáiI lczit is vétetnék,te a beíett"f"tt.l"i"t-'.-
rek. Bgzzeg vannak ,e8Íes e|vei,I rábn éq reá is a|katnaztasseralr.u 
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mit sem olgpd' ilyed pl. az'lhggy I sÁg elVei.
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i &'tA szerint kfjvetnök az utmutatást, t{r, Er1lékezziink csak vissza: az 18p8:63 t' cz.l.nyujt, midön kimondía. 
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intézke{ései csak addig maradnak érvéívj a
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ezziink csak vissza h för
a|kalmáva| kiíci|Ódodt vit
:lekezet képvisejetét bwa|

il maslKl szBrlnl rcol|etnÓk az utmutatást. tÖr, Emlékezziink csak vissza h fören|iház re-:t az 18f8:63 t'cz.|nyujt, midÖn kimándja' ;;ilá|d;;kJi"a"Ii.irroii"a.d.l iit*,l. .l.l.o,intézke{ései 
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'miga |a|lí:síele$lzeteliegyenjoguság" á. !y"i.-li"réL el, .hogi a ;*;"td sze{vezet|enn tÖtvér|yáltald,abályoztainéÉ; azt tittene : Ei ni'fts.n 
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",oni ilHa ezt a más.odik mÓdot ragadjuk meg, I se akarr tanulni.
u8y nafczunK nem lesz pt.tsztán a zsidÓság har. l Szerwez|rpá
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yit.t{r. e.zr", "';ái-i; ;-b i"lilffiil:ii.;;il{ | [3P* és 1 mtivelt sze|leinmel | árasztaná el a
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iiÍls|,"ii.n!ffid:Tii::l*':1n.''ffi | #"Fgr.-';i'.ilfi.i1ijff"-hí.gijl|".'íT

'igÍffitill.|1"#-;t1íB,':jTÍffáf#Í*íiií$i{fJF'.,Él* : i.g;-:""l,i.i;-'í;fi't;

;r,ff*l":*Íí*-fí'=':i;';ail:l#ili: l [3.fl'.T'i:!'t''';;."l!,'r'J[lrillo1$íl?"*,.1,i
sijtlkfiaszabadetuu oe,tot.."']drípárta 

elnevezet 
Iu-a""''"p. ig"'i ''.idő ;;y""I r.ti"itiiveloalsi

! pe t*rmii11-Áil;.k a|t<atmazunk té|i* lecyetlfq!.... | |

"gye{jogu.*guíÉ .-á-""-,"e.ii",.T;;il#'íil | ,$' |.m3svalljuk, nagy.9:.lE*' rrlunka ke.
nem i nfujrhá-t ÉnatE"t"i 

"it."ii"' 
' 

" 
;i"-;;; .| 

resatiilVitele ajelen nemzedék íel{pata. il4ert soha
szeryéaetlen da. iendezetlen ailaootbi'n ma. I 

alKa|ma$aPD ]d.r nem volt reá'l 
. 
minq most. A

radur|k'l lmaByar|parsadalom az snt'szerÍli|izmus| betegsé*

'.n;iTJilff ",ii'"o,!'-.ll|.ou'íll:í.::.ff :iggffiji!*:l1.HJÍ*I*h,l'"1fi ;i'6.:'it:
dezdt[enét' V4i, rtl.'.lni-.J'J;;iÍi"-i 

"i;;;-.; I ht'net'tt''a n{gy betegrég utolsb| kitÖr{sf volt;
m||yoh' de nin'csen a Érizségek kozt sem;.,i k"- | 

n'oel'rÉgt' thPasztalal ho'gy.a'.betegsf$| végle.
Plqs' nincs'tdstíilet, mely logosiwa vo|na az | 

seq ! tavozisa elÖtt lép te| le$hevesetbFlj 4"
ég4sz' zsidostb.;képvis;le#re; 
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antrszemitizmus vad jelszavaisiikdtfrilekrd tbláInak'
hiviEtdttan a zÉidőság vezétének mondhatná ma- | ].,,!e8tt!ztult nemz.et .ulra t6zta eszmpj{ért he..
g'ái'.t l"gy J! igy.uai,,"'';;k il,l#."il-|vitl: a foagyarságért és az a|kotmárffrtl És
sa{alonribJÁako,íiá.oy,li"nu.csupána zsídÓság | |11 ut'.'hogy a zsidÓk vgle. e.Byiitt 

Idreznek,
terieniege "' "k;..N;ií[JIunk azért híerarchiát | :5Jiltt ,Nelkesiilnek, egylitt kí.izdenek. I Lassan.
a {sidÓ felekezetnek, me|v bt|entétben áll vallá. I 

lassan cprecez.Denne a lud.at' ihogy t$aztalanul
suri\,szabnd sqellemdve|ia mit kérunk. az: a lvádolta|a zsldrsagot. }- tudat gyiim.ílqse lesz a
rgnií.l Ha "' |'tt'áaoiia ;;il;.J.";;;"í"a. ! P$Ó.á.c toljes egyenjogusága.| 'Csak 'tarunkat
néli'{. tuzos 

'"..u*ii."Je.ior--'*"aiá"...*... Ikex. ki{p'ujtanunlr.a gytimtilcsI után, tsak kér-
ve{o{entll; de| az ö vonakodása neni lehet ok 
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