
Minden hrlborri 6s forradalom a
zsid6 gondolkodrls term6ke

A zsid6 alkat term6szetdn6l fogva nyugtalan, or6kk6
el6gedetlen. Vdlt vagy val6s sdrelmei mindenkor
6rdek6rv6nyesftdsdnek hasznos eszkcize. Okozzon b6rki
b6rmilyen erk<ilcsi vagy anyagi k6rt b6rmely zsid6nak, art
penzert b6rmikor megv6lthatja. Kdrd6s, van-e eldg penze
hozzifl Egy biztos: fizessen b6rmily apr6 sdrele-ert bdr-
milyen magas k6rtdrftdst, m6gis 6rokk6 ad6s a marad.

Bosszu6ll6sra minden m6s ndpndl hajlamosabb. Ha nincs
m6s ellenfeliik, egym6st sem kfm6lik. Josephus Flavius
zsido tdrtdn 6sz eleven k6pet rajzol a zsidos6g 6s a R6mai
Birodalom Jeruzs6lem elfogl aliriircrt vfvott hdboruj iroL A
zsid6 h6boru cimfi kdnyv6ben megddbbent6 diagno zisitt
adja e ndp hihetetlen fanatizmus6nak. Mdsik hfres k6ny-
vdben: A zsidok tortdnetdb6l, vagy a Biblia 6szdvetsdgi
rdsz6b6l vil6gosan kittinik, hogy ateljes diaszporitig szinie
6llando h6borriban 6lltak m6s n6pekkel . Az egyiptomi
kivonul6st6l az "fgdret fbldjdig" val6 v6ndorl6suk kozben
minden ok ndlktil kiraboltak 6s lem lsziroltak minden n6luk
gyengdbb n6pet. \.*egy szer k6t pfurtra szakadtak 6s
egym6st tizedeltdk. )

A zsidos6g term6 s,zetrajzimak felt6r hsirhoz nem
mell6zheto eredetdnek ds tcirtdnelmdnek egyes rdszletei egy
rovid visszapillant6s erejdig val6 6ttekintdse, elemz6se. Eh-
hez mdg a magukat "tdrgyilagosnak" mondott elemz6k is
meg6llnak a Bibliai 6szovets6gb6l vett azaktu6lis mondani-
val6juknak megfelel6 iddzetekndl. A zsid6 rabbi-
t0rt6n6szek pedig kihas zntiva az 6szdvets6g ellent-
mond6sait, mivel abban meglal6lhato minden, s6t minden-

nek az ellenkezoje is, az 6szovetsdgnek mindig azzal a
reszevel drvelnek, amely szdmukra 6ppen a legkedvez6bb.
Ha valamely t6makorben sajdt el6ny6re v61o idezetet nem

talitl, ugy rdgi hagyo mfnyaira, vagy m6s kds6bbi zsido
talmudista szerzokre hivatkozik.

A Biblia 6szovetsdgi rdsze onmagfhan nem alkalmas a

zsidos6g eredetdnek 6s okori tortdnet6nek megismerds6re.

Mozes 5 kdnyvenek m6r a szovegdb6l is kittinik, hogy annak
j elentSs reszet M6zes nem is irhatta. Keletkez6sdnek
id6pontja kddbevdsz ugyan, de az mindenkdppen biztos,
hogy j oval k6s6bb irt6k sz6beli elbe sz6,lesek fel-
haszniililsixal. Valosfgtartalm6r6l, egyes mesdbe ill6
rdszleteir6l vitatk oznl is k6r. Nem ndlkrilozheto teh6t m6s

korabeli , hogy egyhhzi kifejezdssel dljtink "vil6gi"
tort6netir6 tudosft6s6nak felhasznillasa. Ann6l is ink6bb,
mert rendelkezestinkre 6ll a hires r6mai tortdn€,s2, Tacitus
kivdlo munkfia,amelyet csaknem ketezer 6v alatt komolyan
senki megc6folni nem tudott.

M6zes 5 kdnyve szerint a zsidok elnyomott rabszolg6k-
kdnt 6ltek Egyiptomban. A kemdny elnyom6s 6s megalfnils
kovetkezt6ben M6zes vezetesdvel Isten sugalm azasira
megszoktek, elmenektiltek. II . M6zes 3 122 szerint Isten ezt

mondja Mozesnek: "Minden asszony k6rjen a szom-

szddasszony 6t6l 6s lakot6rs6tol eztist 6s arany dkszereket,

meg ruh6kat. Adj6tok azokat fiaitokra es leinyaitokra, 6s

menektiljetek Egyiptomb6l." Minden ndpnek, minden
vall6snak olyan Istene van, amilyent csin6l maginak. Azt is

mondhatnitnk; mutasd meg Istenedet, megmondom, ki
vagy. Ennektgazol6s6ra hadd alljon itt egy nem mindennapi
pdlda. Nagy Tohot0m a jezsuita szerzetesb6l lett szabad-

kSmuves irja: Egy zsido szabadkOmtives jelolt esktitdtele

alkalm ftval vonakodott a p5holy szok6sa szerint letdrdelni,

mondvin vall6sa tiltj a a m6sok el6tt valo letdrdeldst. M6g
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Isten el6tt sem tdrdelnek le. Ez a zsido frlozofia onmag ftban
igazolia, hogy nem az 6ket allit6lag kiv6la szto Isten
teremtett€ a zsid6s 6,got, hanem pontosan fordft y?, 6k
teremtett6k ds "v6lasztottekki" saj6t Istentiket. A j6hiszemti
szoms zedok alattomos megrabl6sdra biztato M6zes Istene
szilindjellemnek bizonyult. Tobbe zer ev alatt semmit sem
vfiltozott. E z a "kolcs6nkdrt" arany 6kszer nem lehetett
kev6s, mert az anyaborju ontds6n kfvril M6zes r6vid idbn
beltil a szent s6tor rdszdre m6g k6tszer is gyujtott aranyat.

Az Egyiptomb6l valo "kivonul6s" Tacitus szerint, hogy
finoman fogalmazzunk, nem egdszen igy tortdnt. A zsidok
eredeterol mir Tacitus kor6ban is tcibbfele viiltozat l6te zett.
A hagyom6ny szerint Kr6ta-szigetdr6l menektiltek el, 6s
Lfbia sz6lein telepedtek meg. A Krdta-szigetdn l6v6 Ida
nevti hegy kornydkbeli lakoit neveztdk el idaeusoknak.
Tacitus m6s korabeli sz6besz6deket is ismertet, amelyeknek
tulajdonk6ppen nincs jelent6s6ge. Egy biztos: Egyiptom
fennhat6 s 69 a alatt 6 ltek, m6 gp e di g szabad emb erekkdnt.
Tacitus ttibb korabeli sze rzo egyet6rt6s6re hiva tkozvaleirja,
hogy amikor Egyiptomb anazemberi testet elcsrifit6 ragiiy-
ifwhny Ut6tte fel a fej6t, Bocchoris kir6ly Hammon jOshl-
lydt kereste meg, ahol e betegs6gre gy6gyszereket k6rt. Itt
a kir6ly azt azutasft6st kapta, hogy tisztftsa meg orszttgtfi az
"effajta" emberekt6l, mert ezek gyuloletesek az istenek
e16tt. Vitesse 6ket m6s foldre. A kir6lynak nem maradt m6s
viilasztisa, osszegynlofte ezeket a beteg embereket, 6s a
sivatagi pusztas6gba tereltette, majd magfra hagyta 6ket.
Kdtsdgbeesett helyzettikben Moyses szem6lydben vezetot
viilasztottak, aki minde n tdjekozod6s n6lktil , taliilomra ft-
baind itotta n6pdt. Utkdzben sz6mos tcirv6nyt alkotott
r6sztikre, amelynek betart i,r;itt Isten sugalm azhsinak nyil-
v6nftva kote lezov 6tett sz6mukra. Ezeka tdrvdnyek (Tacitus
szerint szok6s ok) hom I oke gye ne st e I I enk efrek az e gyiptom i

szokilsokkal. Valo szini, azaranyborjfra utalva irja: "Annak
az 6llatnak k6pm 6sffi, melynek ritmutat6s6val bolyon-
g6suknak 6s szomjus6guknak vdget vetettek, szentdlyilkben
6llitott6k fel..." Megemlfti mdg Tacitus, hogy a sertdst6l
tartozkodnak, emldkezetere a csap6snak, mivel egykgr oketaz
aragitly csufitotta el, amelyre ezaztilathajlamos. o

Istocry Gyozo szellemesen jegyzi meg: "A zsidok nem
m6sok, mint ivadekar azegyiptomi belpoklosoknak es nihe-
seknek, akiket eg6szEgyiptomban a lakoss6g koztil hivata-
los titon kiv6logattak, s grilykep "kiv6lasztott" ndpet Egyip-
tomb6l kikergettek. " ' Ist6 czy szerint teh6t a zsidos6g
"kiv6lasztotts6ga" sz6 szerint ertelm ezheto azzal a nem
elhanyagolhat6 kiildnbseggel, hogy a kiv6lasztfrs nem Isten,
hanem Bocchoris kiraly iital tortdnt.

Az igdret fdldj6nek keresdse sem lehetett konnyu me-
netel6s. Valoszini, tdbb alkalommal tdrhetett ki zendtilds
M6zes 6s t6rsai ellen. En6l - szukszavuan ugyan - de Mozes
kdnyvei tartalm aznak tudosit6st: "Es zugolodni kezdett
lzrhel fiainak egesz kozoss6ge M6zes 6s Aron ellen a

puszt6ban. Mert azt mondt6k nekik Izrhel fiai: B6rcsak
haltunk volna meg az Ur kezetol Egyiptomb&n, amikor a
hirsos fazekmellett tilttink, 6s jollak6sig ehetti.ink kenyeret."
II. M6z. 1612-3.Ezazelegedetlens6g gyakori, ha ugyan nem

folyamatos lehetett, s ugy tunik, a tu1616st biztosit6 mann6t
is megunt6k. "Izrhel fiai ujra sir6nkoznl kezdtek, 6s ezt

mondt6k: Ki tart jol bennrinket hrissal? Emleksziink, hogy
Egyiptomban olcs6n etttink halat, ubork6t, dinny6t,
por6hagymifi, voroshagymfit 6s fokhagymdt. Most pedig
elepedi.ink, mert semmit sem l6tunk a mann6n kivtil." IV.
M6z II 14-6. Ellentmondds feszijl azaranyborjuval kapcso-
latos "vil6gi" ds 6szovets6gi leirfs kozott is. Mig Tacitus
utal6sa szerint a szentdlyben orzott, a v6ndorl6st ir6nyito
istenp6tl6k volt, addig II. M6z. 32126-28. szerint sirlyos
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be I s 6 v isz|ly tir gy a. Mi ut6 n Moze s o s szetori a tizparanc s o-
latot tartalm az6 kotablakat, vfilaszths eld allitja ndp6t.
"Jdjjon hozzam, aki azlJre! Levi fiai mind hozztrgyriltek, 6
pedig ezt mondta nekik: Igy sz6l az Ur, Izra-el Istene:
Kcissetek mindnyajan kardot az oldalatokra, jarj6tok be a
t6bort kereszttil-kasul, egyik kaput6l amitsikig, es gyilkolja-
tok le testv6rt, baratot es rokont. "

Zsidokkal tortdno eszmecserdk alkalm fival, ha valaki
drvelese sor6n emlftest tesz Rdkosi M6ty6s es zsido t6rsai
1948-1953 kozotti magyarorsz6gi uralmfrol, amikor in-
tern6lot6borra vfiltoztatta az orszdgot, 6s kinzokamr6k
sokas6 gihan gyilkolta a nemzet legjobbj ait, mdg a zsidokat
sem kfmelte - azt az egytigyti valaszt kapjuk, hogy Rdkosi
es t6rsai hitehagyott zsidok voltak, s igy tetteik ert azsidos6g
nem tartozik felel6ss6ggel. E megmosolyogni valo
kibuv6val viszont szemben 611 M6 zes fenti utasit6sa, ame-
lyet Rakosi es "arja" kcirnyezete tdbb ezer 6v mulva is sz6
szerint vegrehajtott. Rakosi kornyezeteb6l kikelilt em-
berekt6l tudjuk, hogy R6kosi, de tdrsai is hithu zsidok vol-
tak, akik a zsido vall6si szok6sokat a legnagyobb tildozdsek
kozepette is pontosan megtarto tt1k A mai szerdny
tortdnelmi t6vlatbol is vilagosan kitrinik, hogy a Cion
Bolcsei altal lefrt uralkodasi szempontokat betu szerint al-
kalmaztak. Ezzel egyertelmu bizony itek1t adtak, hogy a
zsid6s 69 altal a nem zsidok fel6 hamis ivdnyoknak mondott
Cion Bolcseinekj egyzokonyv eihezketseg sem ftrhet, azokaz
utols6 szoig valodiak.

A Tacitus 6ltal lefrt feltehet6en a tulzott mdrteku
diszn6hus fogya sztdstttol keletkezett - rtih, belpokloss6:g es
m6s hasonl6 betegsegek ugy tunik, nagy sz6,mban
gyo gy ithatatlamit v iilt,s ordkl 6dott i s . A II I . Moz. 2 I I | 6 -20 .
szerint: " Azutdn igy beszdlt M6zeshez az IJr: rgy szolj
Aronh oz: (Aron nemzets6ge volt a papi nemzetseg) Ha lesz

valaki utodaid koztil a kds6bbi nem zedekekben, akinek testi
fogyatkoz6sa lesz, az ne mutassa be fidozatul Istendnek
kenyer6t. Nem mutathatja be az, akinek testi fogyatkozisa
van, teh6t aki vak, s6nta, nyulszaJfi vagy tordtt vdgtagu; se

torott l6bri, se torottkeziember;vagy aki pupos vagy vdzna,
vagy h6lyogos szemti, viszketeges, vagy somoros vagy
s6rves.tt

M6zes szigorri tdrvenyeit ez a renitens alkatu ddlib6bot
kerget6 nepcsoport, akit azegyetemes tortdnelem a zsid6s6g
Ossejtjenek fogad el, nehezenviselte el, s5t esetenkdnt meg
egyes elolj6rok is megtagadt6k. M6zes konyveiben tal6lunk
elre egydrtelmu utal6st: "Ekkor hivatta M6zes D6t6nt es

Abir6mot, Eli6b fiait. De azokaztmondtak: Nem megytink!
Nem el6g, hogy elhozt6l benntinket a tejjel ds mdzzel folyo
foldr6l, hogy meg6lj benntinket a pusztftban, hanem mdg
zsarnokoskodni is akarsz rajtunk?!" IV. Moz.2516-8. Nem
vdletlen, hogy Mozes utasit6sait sohasem a maga nevdben
adja, hanem Isten parancsakdnt "tolm6csolj a" sorst6rsainak.
Biztos, hogy e kemeny menetelds sok emberfildozatot iS

kovetelt a beteg gyiilekezettol. Tudjuk, hogy maga Mozes
sem drte ffieg, hogy megdrkezzenek az "igdret fbldjcire."

A k6tsegtelentil sok nehezs6get lektizdve v6gtil is birtokba
vettdk Palesztina tertileteL A sok gyotrelem ellendre, amely-
lyel a kiv6logatott ndpet, illetve utodait sikertilt fillammit
szerve znr, orok6s bdkdtlensdge miatt tortdnelmi ldptdkkel
m6rve nem tudt6k tart6san imm6r onkent v6llalt hazdjukat
megtartani. Az drokos rabloh6boruk es az Egyiptombol ma-
gukkal hozott orokletes teher tizedelte a lakoss itgot. Ugyanak-
kor faj i fels6bbrendus6gi fiIozofi|ja gffiolta abban, hogy
legyozott n6peket mag6ba olvasszon. Mindez az 6llam ha-
nyatlits6hoz vezetett. A r6maiakkal vfvott h6boru sor6n
r6mai uralom al6 kertilt, maj d Kr. ut6ni 7 0-ben a

Jeruzs6lemdrt vivott ktizdelemben is alulmaradt. A teljes
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hodolts6got btiszkesdge nem tudta elviselni, inkabb a diasz-
porifi vfilasztotta, 6s az emberisdg nagy kfrhra az egdsz
vil6gon szdtsz6r6dott. Legnagyobb resztHitlernek kos z6n-
hetden a m6sodik vil6gh6boru ut6n Iz;:aelt, dz oshaziit ugyan
vissza szerezte, tobbs6genek azonban esz e ilghban sin cs azt
ujra birtokba venni. Sokkal cs6bft6bb sz6mukra m6s ndpek
nyak6n dl6skodni. Ott is a saj6t torvdnyei szerint dl, s ezt
megkonnyftend6 igyekszrk azokat m6s ndpekre is
rderoltetni. Ha valahol tizelmei balul titnek ki, a torvdnyesen
vagy torv6 nyte I e nri I m e g szerzett penzet Izr ae I be j uttatj a, d s
maga is kereket old. Izraelben pedig kovessen el b6rmely
6llamban, bhrmily sulyos btincselekmdnyt, teljes
vedetts6get 6lv ez. Mivel a zsido 6llam torvdnyei
megengedik barmilyen a nem zsidok ellen, azoktorv{nyei
szerint tiltott cselekmdnyek zsid6k ilItali elkovet6s6t. A
zsido filozofia szerint zsido felett csak zsid6 itelkezhet.
Tortdnik mindez nemegyszer johiszemu korm6nyok szeme
Itttira, akik 6mulva tapasztaljak, hogy ellene mir teljes
mertdkben tehetetlenek, mert ha mdgis felemelik szavukat,
a zsidos6g iiltal font ds ir6nyitott nemzetkozi penzigyi h6l6
az adott orsz6g teljes megfoj tfsflal fenyeget.

A politikai szabadkdmtives
hatalom kialakuklsa

Mai ismereteink szerint Eur6p6ban l725-ben Pfrrzsban
6s Madridban alakult me g az els6 szabadk6muves p6holy.
A Habsburg-hilz uralkod6si tertiletdn 1723-ban Prilgirban
hoztik l6tre az els6 p6holyt. Ezeket kovette 1736-ban a

hamburgi, 17 42-ben a b6csi p6holy megalakulAsa, amely-
nek mhr magyar tagjai is voltak. Mdgpedig: gr. Bethlen
G6bor erddlyi udvari kancell6r, gr. Esterhdzi Ferenc magyar
udvari kancell6r, Reviczky J6nos t6bornok 6s Bdroczy S6n-
dor test6rkapit6ny. Gyorgy walesi herceget, a k6s6bbi IV.
Gyorgy angol kir6lyt 1787-ben vettdk fel a szabadkomuves
szovets6gbe. Windsor hercege, a lemondott angol tr6n:
drokos tiszteletbeli nagymester volt, akinek terve zett
koronindsi tinneps6gen a budapesti szabadk6mtivesek is

kdpviseltetni akart6k magukat. Nagy Frigyes n6met cs6sztr
ugyancsak tr6norokos kor6ban lepett be, majd uralkod6sa
alatt Lessing, Herder 6s Goethe is szabadk6mtives lett.

Amerik6ba az angol bev6ndorlok vitt6k be a szabad-
k6muves eszm6t. 1730 k6rul Philadelphi ihanmtikddott egy
p6holy, amelynek Franklin Benjamin is tagSa volt. Ugy
tunik, azE,gyestilt Allamok vezetS politikusai kordben nagy
n6p szertisdgnek orvendett, s drvend ma is a titkos
szervezetekben valo titkos szereplds. A kor6bbi, pontosab-
ban az els6 29 elnokbdl 16 volt szabadkSmtives. Az utob-
biak nagy val6szinus6ggel kivdtel ndlkul azok. Az Egyestilt
Allamok els6 alkotm6ny6t is szabadk6mtivesek
szdveg ezt6k.

A Magy arorsz|,g tertiletdn alakult p6holyok kozdtt
talilIjuk: Martinovics lgn6c, Haj noczy, gr. Tor6k Lajos,
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Kazinczy Ferenc, gr. Palffy K6roly, gr. B6nffy Gyorgy, Et.
Szdchenyi Ferelc, R6day Gedeon, Bacs6nyi J6nos, Kolcsey
Ferenc neveit. 8 Sr6lni kell arr6l a sajndlatos tdnyr6l, hogy
az 1848-49-es magyar szabads6gharc m6ig hatalmas nim-
busszal ovezett vezdre: Kossuth Lajos is szabadk6mtives
volt. Mig a 18. sz6zadr magyar szabadk6mtivesek esetdben
nem tudunk azok zsido orient 6ciojix6l, addig ez Kossuth
esetdben kimutathat6. Beszervez6sdnek pontos idej6t nem
ismerjUk. A zsidok, de sokan nem zsid6k is az emigr dcio
idej6re teszik. Sz6mos kdrtilmdny azonban azt l6tszik iga-
zolni, hogy szabadk6mtivessdge a szabads6gharc kit6r6se
el6tti iddre datiilodik. Ha m6st nem is venndnk figyelembe,
mir maga a forradalom jelszava: "szabads6g, egyenl6s6g,
testvdrisdg" is kifej ezett szabadk6mtives filozofia. A
szabadk6mtivesek m6rcius I 5-6t szabadk6mtives tinnepp6
deklariitilk. Ide sorolhat6 mdg az 1844. m6jus 5-i vezdr-
cikke, amelyben antisz emitizmust6l mentes magyar poli-
tik6t kovetel. A szabads6gh arc hadtdpszirllitoi Kossuth
tudt6val, de lehet, hogy egyenes kiv6ns 6gira ugysz6lv6n
krzfrolag zsid6k . Ezekkdze tartozrtak Kohn M6rk 6s t6rsai,
akik a komdromi vfr csaknem teljes dlelmiszerk6szlet6t ds
gabon atartal6k6t eladt6k az osztrilkoknak. Gorgey ds
Klapk a m6r csak stat6ri6lis riton felaka sztatni tudta OtLt. n

Szabadk6mtives gondolkod6sra vall Kossuth orczhg-
gytil6s6nek a Habsburg-hdz tr6nfo sztitshra vonatkoz6
hat6rozatai is. Sajn6ljuk, hogy a Kossuthtal er6s szem-
ben6ll6st tanusft6 Pet6fi S6ndor, hazdnk mdig legnagyobb
kciltdje az "Akassz6tok fel a kir6lyokat" c. nagyhat6sri
vers6ben is minden baj forr6s 6t a kir6lyokban, a kir6lys6g-
ban lfttta. Pedig elegend6 lett volna a kir6ly szemdly6re
vonatkozo alkotm6ny reformja is, mondjuk annak
kotelezdsdvel, hogy a magyar kir6ly csak mindl 6sibb ere-
dettel biro magyar szemely lehet, aki csak magyarhilzastfr-

sat vehet magSnak. Hiszen mds orszilgok tortdnelm6ben is
l6ttunk nemegyszerjo 6s eredm6nyes kir6lyokat, ugyanugy
csapnivaloan rossz 6s hazaitrulo kdztirrsas6gi elnokot. Az
els6 vil6gh6boru befej ez6,se ut6n Magyarorszhg" szerzett" is

magfnak egy ilyent. Ki mern6 iillitani, hogy a m6sodik
vil6gh6boruban gyoztes Egyestilt Allamok (k6^6rsas6gi)
elnokei eredmdnyesebben vezettdk a hatalmas birodalom
gazdas6gi fellendtildset, ndpjol6ti tntezmdnyeit, mint a
vesztes Jap6n cs6s zfrshg?

A zsidos6g orszdgront6 szerepe m6r joval a szabad-
k6muves p6holyok megsz6ll6sa el6tt is szinte vdgigvonul
Magyarorsz6g tort6nelmdn. Korabeli felj egyzesb6l tudjuk,
hogy mfr 960-ban is 6rkeztek magyar teniletrdl zsidok a

prhgai v6s6rra. M6r a kora kozepkorban bedptilnek a

kir6lyok udv artart6saiba nagyurak 6s v6rosok v6m-
szeddjekdnt 6s adobehajtoikent. M6r Szent Lilszlo 6s Kony-
ves K61m6n is dekrdtumokban igyekeznek megfekezni mo-
h6sagukat. II. Endre kir6ly uralkod6sa idejdn az
adobeszed6k 6s a kir6lyi kincst6r keze\oi kdzott megle-
hetSsen sok zsido tal6lhat6, akik konyortelen m6don
zsarolj 6k a lakoss6got. Az elszegqnyed6 nemessdget
uzsorakamatokkal nyomoritj 6k. lu A kdzhangulat
nyomisira 1222-ben II. Endre az Aranybulla kiaddstra
kdnys zeril, amely ugyan amagyar alkotm i.ny egyik legfobb
tart6pill6re, de minden rendelkezdse nem v6lik be-
tarthat6v6. Egyik rendelkezdse szerint: " pdnzv6ltok, kama-
raisp6nok, s6kamr6sok 6s v6mosok orszilgunkbeli nemesek
legyenek. Izmaelit6k 6s zsidok ne lehessenek. " Ennek el-
lendre II. Endre Aranybulla ut6ni uralkod6sa alatt a zsid6
penzuralom olyan m6reteket 6lt6tt, hogy a pirya 6tokkal
sujtotta az orszhgot. IV. Bela uralkod6sa alatt a zsid6s6g

tov6bb n6velte befolySs6t. Egy Thika nevti zsido a tat6rok
javfra k6mkedett 6s segitette azok rabl6hadj ilratifi. A
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tatfrdul6s elmriltixal" kihasznalva az orszdg siralmas al-
lapot6t, 4 zsid6s 6g a tatirjirds sordn tanrisitott magyarelle-
nes tizelmei ellen6re rhszoritja a kiritlyt, hogy l25l -ben a
magyarorszagi zsidok rdszere kiv6lts6glevelet adjon ki. Ez
a "kontra Aranybulla" fj, jogokat, s szinte korl ifiIan
gazdas6gi lehet6s6geketbiztosft a zsidos6gnak . Ez a zsid6
konjuktrira a magyar lakoss6g kirira egdszen a moh6csi
v6szt kozvetlen megel ozo idoszakig, majdnem h6rom szaz
6vig toretle n. Zsrgmond kir6ly ( I 3 87 -1437) tovrebbi j ogokat
biztosit6 kivdlts6glevelet bocs6t ki reszrikre. Ebben m6 g azt
is megengedte, hogy evi 108 o/o uzsorakamatot szedjenek.
Werb6 cry Tripartituma meg is emlfti, hogy "A zsidok az o
jogaikra n6zve tobbfele 6s krilonbdzo ds tobb helyen az
tidvossdggel ellenk ezo kiv6lts6gaik vannak. "

A magyar nemesseg ugyan Lfutja 6s tapasztalj a a zsidosdg
ov6t6l elt6r5 erkolcseivel okozo tt k6rt, de kereszteny gon-
dolatvil6g6b6l nem tud kildpni. Werbocry Tripartituma en-
nek jegydben vezeti be a zsid6 eskrit, amelyet a zsid6k
maguk kozott csak megmosolyogtak. Hiszen az o
torvdnykdnyvtik nem a magyar Tripartitum, hanem a tal-
mud. A nem zsido kezebe tett eskti 6t semmire sem kcitelezi,
lelkiismeret6t nem zaklatja. Ez szamira nem m6s, mint a
nem zsido felrevezetdsdnek egy rij eszkoze. Minde zek el-
lendre a nemesseg tobbsdge novekv6 gyanuval figyel i a
zsid6s6gnak , a magyars6 g szirmfra 6ld6sosnak nem mond-
hato mtikdd6sdt. Az 1525-ben megtartott orszilggytiles nagy
felh6borod6ssal csapja el a gyenge II. Laios kiraly kincst6r-
nok6t, a magyarok altal "budai zsid6k kir6ly6nak" em-
legetett Fortun6tus Imrdt. Fortun6tus Imre dlete tipikus
peldaja a k6rtdkony zsid6nak. Mint kdt gyermekes dpd,
tiltott szerelmi viszonyt folytatott egy keresztdny n6vel,
amely csaknem hal6lbtintetdst vont maga ut6n. Nem
zavarta, hogy zsid6 felesdge 6s gyermekei a gett6ban ma-

f,

radtak. O maga ezutan egy kolozsvtri keresztdny not vett
feles6gtil. Simulekonysag6val Szalkay Lhszlo esztergomi
6rsek 6s kancell6r bizalmifi is megszerezte. Tanftcs6ra a

kir6ly hamis penzt veretett, amelynek nemesfem-tartalma a

nevleges suly6nak csak a felet adta. 1521-ben ehhez meg -
bizonyos kikdtesekkel * az orszaggyulds hozzi$6rul6s6t is

megszer ezte. Kdvetke zmenyei hamar, mar | 524-ben
jelentkeztek. 1525-re a kincst6r vagyon6nak nagyobbik
r6sze Fortun6tus mag6nvagyontxd vtiltozott. Az orszagban

pedig ehinsdg keletkezett. A rendek nem l6ttak m6s meg-

old6st, mint a zsido kegyenc elmoz ditilstfi, a kir6lytol
elegetdset koveteltdk. Fortun6tust azonban zsido talpra-

esetts6ge nem hagyta el. A rihizony itott v ildakat tfihiritotta
a Fuggerekre. II. Lajos kiraly, aki nagyon kedvelte a

gonosztevot, semmibe vdve az orszitggytilds hat6rozatat, az

tigynek megnyerve B6thory n6dor egyetdrtes6t, a budai

csonkatoronybol szabadl6bra helyezte, sot mdg elegtdtelt is

kapott az udvartol. Bethory n6dor kozbenj6r6sa Fortun6tus

krszabaditasa erdek6ben az arisztokr6cia 6s a zsido penz

korrupcios 6sszefonod6s6nak korai pdld6ja. Szabadulasa

ut6n rovidesen Szapolyaidkhozkozeledett, maj d Werboczy

Istv6nnak - aki pedig a leghangosabb szoszoloja volt 1524-

es letartoztat6s6nak - bemutatott egy uj "plnztigyi tervet",
amely a kincst6r minden bajitt megoldana. Az 1525. julius

elej6n megtartott hatvani orszaggyulesen m6r egy szo sem

hangzott el ellene, s6t a Fuggerekt6l elvett rezbfnyitk ke-

zeleset is rftbizzhk. Rdvid id6 alattarezbhnyikbgl hatalmas

vagyonhozjut, m6g akiritlynak is kolcsonoz. Igy a budai

ut6n ziiogba kapj a a pozsonyi harmincadot is. Kevdssel a

moh6csi v6sz elott meghalt. Hal6los ttgyinvisszavette zsido

vall6s6t, amelyb6l "k6ny szer hat6s6ra" kor6bban kitdrt.
Ezuttal is igazo\hatjuk Leo N. Levi-t a B'nai B'rith elnok6t.

6 1900-ban leirja: "aki zsidonak sztiletett, az akkor is zsido
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marad, ha vall6s6t feladja." ll Hiszen a zsid6 nemcsak
vall6s, hanem elscisorban faj. Pedig Fortun6tus (Szerencsds)
Imre a Rdvay Nagy Lexikona szerint csak felzsid6. Nem is
az anyja - akit pedig a zsidok faji meghatirozits esetdben
dont6nek tartanak hanem az apia volt zsido . Ez nem
zavarta a magyar arisztokrata Perdnyi Imre n6dort, hogy a
feln6tt, j6m6df Fortun6tus Imre keresztapas6 giLt vallalja.

A moh6csi katasztrofa ut6n az orszitg h6rom rdszre
szakadt. A tordk hodolts6gi teniletet szinte ellept6k a zsidok.
Nem lehet vdletlen, hogy a csat avesrtes ut6n h6rom ds ftl
honap mtilva 1526. november 9-en megtartott orszttg-
gyul6sen a nemzeti erzelmti nemessdg - levonva afajdalmas
kovetkeztetest - kimondta: "a zsid6k ezen orszhg minden
viddkdrol, szabadkir6lyi v6rosokbol 6s helysdgekb6l rogton
kiuzessenek." A kdznemessdg e hattrozott 6ll6sfoglalasa
egydrtelmuen bizonyitja, hogy mhr akkor felismertdk a
zsidok k6ros szerepdt a moh6csi csatavesztdsben. l3 ugy
trinik, a Habsburg uralkod6k is erre a kovetkeztet6sre jutot-
tak. Sz6mos dekrdtumban igyekeznek korl6toznr 6ket. Az
1647. 6vi dekrdtum kimondja, hogy a zsidok "htitlenek ds
egdszen lelkiismeretlenek". III. Ferdin6nd 1655-ben ujabb
szigorri rendeletet hoza zsid6 v6mosok ellen. f . Lipot kitiltja
a v6rosokb6l a zsid6kat, majd hadmentessdgi adot vet ki
r6juk. III. Kdroly 1723-ban eltiltja 6ket a vdmszed6st6l. A
magyar fourak 6s fopapok, akik mir kor6bban is a zsidok
zsebdbol logtak ki, ism6t vedelmtikbe veszik 6ket, ds szfve-
sen l6tott venddgek voltak viddki birtokaikon.

A magyar tcirtenelem katasztrofht sor6n mindig ott
tal6ljuk a zsid6s agot, de tobbsegdben mindig ellenfelei
oldal6n. Nem volt ezmask6nt a tcirok hodolts6g idejein sem.
Akkor a tor6k hatalom oldal6n foszto gatta az amugy is
elcsig 6zott nemzetet. Amikor 1 686-ban Pet reh6e;ihaj dfi 6s
Lotharingiai K6roly keresztdny seregei viss zafoglalti;."

Bud6t ,270 zsid6t fogtak el, akik az ozm6n h6dit6k oldal6n
fegyveresen harcoltak. A 3 5 t6ratekercsdvel Nikolsburgba
sziilitott zs i dokat az o sztr6ko k fo g s 6geb 6 I E ur6 p a zs i d6 s 6 ga

v6ltotta ki . 12

M6ria Terezia ugyan kikoltozteti 6ket Budir6l, s eltiltja
6ket a borkereskedelemt6l, ti,irelmi ad6t is kivetri$uk, m6gis

fordul a tendencia. Mfg 1,520 kdrtil Nagy-Magyarcrszhg
teruletdn csup6n I 1.000 zsid6 tal6lhat6, M6ria Terezia
uralkod6s6t kdvet6enj elent6s l6tsz6mu keleti zsido sziv6rog

be azorszitgba. Sz6muk rdvidesen el6ri a7 5.000-et II. J6zsef

alaff m6r megengedik, hogy a zsid6k is ldtogathass6k a

f6iskol6kat. A bhnyav6rosok kiv6tel6vel az orszirgban

b6rhol letelepedhetnek 6s fbldbirtokokat bdrelhetnek. II.
Lipot ugyancsak enged6ly ez\ hogy a b6nyavdrosok
kiv6tel6vel a szabad kir6lyi v6rosokban letelepedjenek. A
szabad kir6lyi v6rosok nagy rdsze azonban tov6bbra is ra-

gaszkodott zsid6mentes kiv6lts6gaihoz. Debrecenben
pdld6ul 1844-ig nem h6lhatott zsid6. Meg a debreceni

v6s6rok alkalm6val is este a zsid6 kereskeddknek el kellett
hagynua a v6rost.

Az 1830. 6vi VI. t6rv6ny katonai szolgfiatra is k6telezi a
zsid6k at. Az 1840. 6vi XV. torvdny tov6bbi kdnnyiteseket

ad a zsid6s6gnak.
Az 1848149-es magyar szabads6gharcban mindkdt oldal

udvari sziillitoja a zsido . F,z a t6ny onmag6ban rgazolia,

hogy erdsen drdekelt volt a forradalom kitoresdben. Ha

pedig drdekelt volt benne, akkor segitette is annak kirobban-

thsht.A zsido Disraeli mir a mult szitzadban kijelentette: "A
zsid6k drtenek a fonadalom szititsirhoz." Mindk6t francia

forradalomban benne volt akezik. Gondoljunk csak a ma-

gyar szirmazilsi Frankel Leo nevti zsid6ra, aki a nagy

francia forradalom egyik vezeto szemdlyis6ge volt, ma mir
tudjuk szabadk6mtives is. Ne tekintsUk a vdletlen muv6nek,
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hogy az 1848-as forradalom a szabadk6mtives Szabads6g
Egyenl6s6g Testv6ris6g jelszav6val indult, 6s mindvdgig
folytatodott. Kossuth Lajos ismert filoszemitizmusa el-
len6re is k6nytelen meg6llapftani: "Nints azon tdrvdny, ffi€-
lynek celjit, vdg6t a fort6lyos zsido kij6tszani ne tudn6 -
valamint nints egy tsal6s, nints egy tolvajl6s, amely zsid6
orgazddra, binat6ra, titkol6ra ne tal6lna.,, 1gg3-ban elis-
meri, hogy a magyar ndpnek sok oka van az antiszemi-
tizmusra. M6gis feltilkerekedik benne a filoszemi ta szabad-
k6mtives, mert az antiszemitapirtvezetoje, Ist6 czy Gyozo
ellen foglal 6ll6st kifog6solva a part programj6t, ds azt a
nevetsdges javaslatot teszi, hogy az antiszemitizmus okait
gazdas6gi intezkeddsekkel kell levezetni. Kossuth nagy kirt
o ko zo tt az anti s zem i ta p irtnak. A I I 6s fo gl al 6s a hitr inyo s an
befoly6solta annak vtilaszt6si esdlyeit. Az egy6bkdnt
esdlyes 70 k6pvisel6b6l csak 20-at vfrlasztottak meg. lgy
tdrtdnhetett, hogy 16 6wel a zsid6s6g emancip6ci6ja ut6n a
megfelemlft6s, a terror, ktilcinosen azanyagi ftgg6s6g olyan
nagy volt, hogy sokan nem mert6k v6llalni a nyilt 6ll6sfog-
lal6st a nem zet bels6 ftggetlens6ge drdekdben. Az orszitg
p o I iti k ai p szichozis a has onl i to tt am aiho z. Aki ragaszko do tt
a magyar nemzet orszirgmegtart6 hagyom6nyaihoz, ma-
gyars6githoz 6s a keresztdny jog6llamhoz, dz bizony an-
tiszemita lett. A magyar kdzmond6s azt mondja: Baj van?
Keresd a n6t| Ezuttal kdnytelenek vagyunk -igazsitgittnemvitatva ert az al6bbiak szerint kieg6s ziteni: Baj van?
Keresd a zsidot! Kossuth teh6t alapos munk6t vegzett az
emigr6ci6ban. Haliila ut6n zsid6 szabadk6mtives testvdrei
theroltett6k kultus zitt a magyar nemzetre. Soha egyetlen
magyar uralkodo kdrtil akkora nimbusz nem alakult ki. A
legszentebb 6s legsikeresebb uralkod6ink dics6s eget sem
hirdeti annyi emldkmt| szobor, festmdny 6s egy6b mtitirgy,
mint Kossuth Lajos6t. M6g az itllamalapit6 Szent Istv6n is

messze elmarad mogcitte. A mai napig sem meri
megkdrd6jelezni senki; vajon 1848-ban t6nyleg megvoltak
a szabadk6mtives Kossuth Lajos iital szitott forradalom
feltdtelei? A szikl aszil6rd 6s hatalmas katonai erejti
Napoleon ut6ni Szent Szdvetsdg ellen \ltezett-e a leghalvdn-
yabb remdny is a szabads6gharc gyozelmdre? A kdrd6sre
m6g vdlaszolni sem kell! Ma m6r a megfeleld tcirt6nelmi
t6vlatb6l nyugodtan 6llfthatjuk, hogy a nemzetnek ez a
zsid6s6g erdekdben valo fellinit6sa, majd vdrpadra cit6l6sa
btinos feleldtlens6g volt. Ez mit sem von le ndpilnk h6sies-
sdgdnek, heroikus harc6nak 6rtdkdb6l. Sokkal ink6bb int6
p6lda kell leryen, hogy segftse 6s novelje a nemzet kritikus
tortdnelmi pi llanataiban ndptink bdlc ses s6 gdt.

Kossuth forr adalma csak I6tsz6lag szolghlta
Magy arorszhg osztrdk elnyom6s aloli felszabaditits6t. E
szabadk6mtives szemfdnyveszt6st j 6l illu sztriilta a

Habsburg-h6z detroniziil6sa. A val6s6gban ez nem annyira
osztrirkellenes, sokkal ink6bb a kir6lys6g, mint 6llamfonna
elleni aktus volt. A szabadkdmtivessdg egyik fontos c6lja
az6ta is a kir6lys6gi 6llamform6k "demokratikus" beren-
dezkeddsre val6 6tiilft6sa, a nem zsid6 korm6nyok
mtiko d6 s 6nek me gne he zitese. Ko s suth 6 s korm 6ny aszabad-
k6muves lrzelmei alaposan tetten drhetSk a Magyar
Szentkoron6hoz val6 viszony6ban. Szemere Bertalan irja
naploj6ban: "Hiszek Istenbetr, hogy a koron6k nemsokfura
kimennek a divatb6l." Kossuthr6l azt irja: "sohasem gon-
doskodott r6la". A temesv6ri csataveszt6s ut6n Kossuth m6r
"fut6ban volt... 6s sem nem l6tott, sem nem hallott." Sze-
mere kdrdds6re, hogy hova rejts6k el a koron6t "oly
kdzony6ssdggel, mintha egy protocollum volt volna sz6ban,
art felelte: tedd le itt az aradi virba, s hagyd itt." Ezutfn
Szemere Batthy6nyin6l prob6lkozik: "6 semmi fontoss6got
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nem tulajdonftottadolognak, s mintha egy darab k6r6l volna
sz6, hidegen azt felelte: tcird 6ssze, vagt vesd a Dun 6ba.,,

Ezek ismerete ut6n hadd idezzei a Kedves Olvas6
figyelm6be, hogy a zsid6sdg iitalhetedf ziglenki6tkozott 6s
haborus btindsk6nt kivegzett Szirlasi Ferenc Kossuth Lajos-
sal ellentdtben hasonl6 ktinilmdnyek kozott magyar lelkiis-
merettel hazafiui 6s 6llamfoi kcitelessdgdnek mlgfelel6en
mindvdgig gondoskodva menekftette ki S zenter&lydnket
a szovjet rabl6horda el6l, amellyel sikeriilt is megmenteni a
nemzet szhmhra. Hisz tudjuk, hogy az elrabolt egy6b
mtikincsek a mai napig a Szovjetuni6ban (Oroszors z6$an)
vannak, viss zaadirsukrol "rij ga zddi" hallani sem akarnak.

Erdemes lenne elgondoit oO ni azon, hogy mindezek el-
len6re Kossuth Laj os fdldi maradv6nyai hatalmas
mauz6leumban pihennek, mfg Sz6lasi Ferenc teteme egy
bdrtdntemet6 bels6 kocsirida alatt h6ny6dik. Vajon nem
tartozik-e a h6l6t\ans6g kateg6 fi6i6ba, ha egy nemzet az
idegen megsz6ll6s aloli felszabadul6sa utd n tiz6wel ilyen
kdzcinnyel viseltetik n6hai 6llamfbje irint? Akkor, amikor
Rom6niSban Antonescu marsallnak mir szobrot emeltek, a
szlov6k Tisora pedig nem zetemost kdszgl nyilv6nos eml6k-
tibliwal megeml6kezni. Ann6l is ink6bb, mert a kommu:
nizmus lirtszolagos buk6sa ut6n a "volt szocialist6k', ezek
kciz6tt kUltinosk6ppen a zsid6s6g egym6st tullici tiiva
ifikozza a bolsevizmust. Ezzel atcaratianul is igazoljik
Szdlasi 6s korm6nYd, valamint a Magyar Honv6dsJg 1944.
oktober I 5. ut6n a j 6 oldalo n igazsdgos harcot vivott, hirr.n
a bols evizmus ellen ktizdott. lJgy tfinik tehifi,eljcitt Szalasi ds
vezetdse alatt 6116 nemzeti intezmdnyek retrabilit6l6s6nak
ideje. Amennyiben ez tart6san kdsik, ulupor olcunk ad6dik a
bolsevizmus el leni szonthatagok 6szintesdgdt k6ts6gbe vonni.

Ma m6r felismerhet6 az 1848-as forradalom i<irobban-
t6s6nak zsid6 c6lja. Ez pedig Magyarorsz hg zsido elci z6n-

l6s6nek meggyorsit6sa 6s a zsid6s 69 magyarorszirgi eman-
cip6ci 6ja.Ugy tunik, a korabeli magyar vezet6rdteg jelent6s
r6,sze fel is ismerte ezeket a zsido tdrekv6seket. Sz6chenyi
Istv6n mind a forradalom 6letrehiv6s6t, mind a zsid6k eman-
cip6ci 6jfit hatAro zottan ellene zte,

Ugy gondotjuk, Sz6chenyi Istv6n m6ig
rejtdlyes halalfrt ebb6l az aspektusb6l sem irtana megvizs-
g6lni. A fov6ros lakoss6ga falragaszokon tiltakozott az eL-

len, hogy zsidok is bel6phessenek a nemzetors6gbe, egyide-
jtileg kovetelte a zsidok fov6rosbol val6 kitiz6s6t. A for-
radalom vezerkarirban Kossuth Lajoson kivtil is akadt "ha-
lado gondolkod6sri" magyar, aki mdg ezekben a nehez
napokban is fontosabbnak tartotta a zsid6k egyen-
jogusitfsi*, mint akir a forradalom gyozelm6t. Igy kertil a

forradalmi korm6ny 6s a parlament el6 kdt izben is az

emancip6cios tOrvdnyjavaslat. Els6 izben m6g Kossuth is a
napirendr6l val6 1ev6te16t javasolja felve, hogy ez a szabad-

s6gharc id6 el6tti osszeoml6s6hoz vezet. Igy 6rvel : "vannak
akad6lyok, mikkel bizonyos percekben istenek sem kUzd-
hetnek meg... Most a zsidokra n6zve rendelkezni annyi
volna, mint e nepfaj kdztil tdm6rdeket fidozatul vetni ellen-
sdgeik dtih6nek... " Fdl6 volt teh6t, hogy azeppen zsidok 6ltal
fellilz:itott lakoss6g diihe az osztrakok helyett a zsidos6g
hi*fn csattan majd. Szemere Bertal&n, ez a filoszemita
liber6lis fofr, meg a vilitgosi fegyverletdtel el6tt kdt h6ttel
1849. jflius 28-6n a teljes politikai szdtesds 6s fejetlens6g
kdzepette is benyujt egy emancip6cios javaslatot Szegeden,
a mdr dsszeomlott menekilld csonka parlament e16. Ez a

l6zas sietsdg egydrtelmtien igazolja a szabads6gharc val6di
indit6kiLt, I e gfe I s o v ezete s 6nek zs i do d rdeku s zabadkSmiive s

c6lj6t.
A forradalom elbukott ugy dn, de kiagyaloi eldrtdk titkos

c6ljaikat. A zsido be6raml6s meghatv6nyozodott 1850-t6l
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1869-ig a magy arorszhpi zsidos6g szhma 366.000-16l
542.200-ra emelkedett. I+

A szabadsdgharc eltipr6sa ut6n az abszolutizmus idej6n
nyilv6n az Ausztridnak tett 6rulo szolgitlataikat jutal mazva
a zsid6s6g gazdas6gi hatalm atovitbb er6sddott. A kie gyezes
el6tti id6szakban ism6t akad egy "szabadelvti" magyui fo,ir,
biro Ecitvds J6zsef szemdlydben, aki Magy arorsziigon is
segfti a zsidos6g nemcsak gazdas6gi, hanem imm6r tir-
sadalmi 6s politikai jogainak teljess6 tdteldt megel ozvemin-
den eur6p ai irllamot. 6 t<onnyen feledte a zsid6s dg szabad-
s6gharcunkkal kapcsolatos tizelmeit, mivel 1848 szeptem-
ber6ben MUnchenbe emigritlt, s majd csak 1850-ben tdr
haza. Szabadk6miives barifiai 6tmentett6k jobb id6kre,
amikor majd nagyobb haszn6t veszik. Ezzel sikenilt elej6t
vennitik, hogy esetleg felt6madjon benne magyar nemesi
6sztdne, 6s a nem kiv6nt Habsburg-ellenes oldalra sodr6d-
jon, midltal a forradalom leverdse ut6n kivonhatn6k a forga-
lombol. M6r a kiegyezes el6tti dvekben ropiratok dz1nevel
idegesfti a magyar kdzvelemdnyt. Valamennyi fr6s6bol a
nemzetis6gek tdrtdnelmi egyenl6sdge 6s a feleke zetiegyen-
l6sdg csengett ki. All6spontj6t sem De6k, sem Andrdssy
nem fogadt6k el. Az egy6bk6nt kiv6lo kdpess6gti Andr6ssy
politikai szikliltokortis6g6t jelzi, hogy ennek ellen6re a
kiegye zds ut6ni els6 korm6nyban megbf zza a vall6s ds
kozoktat6si tircavezetdsdvel . Ezzel megnyilt szdmhra azut
r6gi d6delgetett iilma a felekezeti egyenjogrisft6s 6s
auton6mia megval6sft6s 6hoz. A zsid6k emancip6ci6j ffimir
1 867-ben kereszttilhajtotta az orszitggytildsen 6s tdrv6nybe
iktatta. A zsidos6g megk apta a lehet6sdget gazdas6gi
hatalma ut6n a politikai hatalom megsz erzl,sdhez is. J6l
tudta, hogy ehhez a legbiztosabb rit a sajto birtokl6s6n
kereszttil vezet. Zsido pdnzen korrump6lodott fouraink
nemcsak, hogy tehetetlentil neztek hanem m6g segftett6k is

a sajt6 zsid6k 6ltali megh6dit6s6t. A kie gyezes ut6ni poli-
tikusaink holdu dvarttban mindentitt megtal6ljuk a zsido
ujs6gir6kat. De6k mellett: Konyi Matr6, Andr6ssy Gyul6hoz
Ludassy Mor csap6dott, aki a kiegyezes pillanatftbanmhr a

korm 6ny s aj to iro d i$inak fonok e . Zsid6 fj s 6girok s e gf tett6k
Eotvos J6zsefnek megdolgozni az orszirggyuldst, amely
minden vita es ellenvdlemeny ndlktil szavazta meg az 1867 .

6vi XVII. torvdnycikket, amely kimondta a zsidok teljes
polg6ri 6s politikai jogegyenl6s6 get. M6g De6k Ferenc, a

haza bolcse is magara maradt, amikor az emancip6cioval
egyidejtileg a zsid6 bev6ndorl6s betilthsftt kdvetelte.

Montefiore Mozes kiadta a parancsot: Zsido testv6rek!
Magyarorsz6gnak 6s Galici6nak a mi6nknek kell lennie!
Ennek megvalosit6s6hoz el6bb szet kell szaggatni az

Osztritk-Magyar Monarchi6t, mivel ez mint Magyarorszhg,
de m6g Galicia esetdben is a mult szfnadvegi form6ban
ennek er6s akadflya. A szabadk6muvesseg a ptrrzsi Grant
Oriens Nagyp6holy vezetdsdvel tobb vtiltozatf tervet k6szft

ennek kivitelezesere. Ismert dolog, hogy Erzs6bet kir6lyn6
a Monarchia n6pei koztil legiobban a magyarokat kedvelte.
TObb izben 6s szfvesen tartozkodott Magyarorsz6gon. A
kiegyezdsi tfrgyal6sok sor6n is gyakran tette magircvh a

magyarok 6rve16sdt. A rossznyelvek -igazvolt-e vagy sem

- m6g gr. Andr6ssy Gyul6val is hirbe hozt6k. Egy biztos, a

szfizad utols6 evtizedeiben mir egyre kellemetlenebbd v6lt
szitmhra az udvar rideg cerem onii$a, amelyet kisebb-
nagyobb utazisaival prob6lt elviselhet6bbd tenni. Rossz

ked6ly erzetet csak fokozta fta, Rudolf tr6norokos rejt6lyes

hal6la . Utaz6sai egyre gyakoribb6 v6ltak, mfgnem 1898.

szeptember 10-en Genfben a hajodllom6sra menet6ben Luc-
cheni nevu olasz anarchista szfven nem szttfia. S6rtil6sebe

rovid id6n beltil belehalt. M6ig sem tudni, hogy Luccheni
egy elvakult olasz hazafi volt-e, vagy bdrgyilkos. Csa!
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talilIgatjuk, hogy kik 6s milyen drdekek 6lltak azanarchista
mdgott. Ha abbol a t6nyb6l indulunk ki, hogy 1882- l9I4
kdzott a Habsburgok ellen kdt merdnyletet is egy ongyil-
koss6got a szabadk6muvesek sztrmlirjira irhatunk, nem
j6runk messze az tgazsftgt6l, ha gyanunk ebbe az ir6nyba
fordul. Csak er6sit benntinket az a t6ny, hogy Erzsdbet
kirdlyn6 udv artartits6bol sem hi6nyo ztak a zsid6k. Saj niila-
tos, hogy nyelvtnkre is Falk Miksa zsido ujs6gfr6 tanftotta,
aki egy6bk6nt a Szdchenyiek "udvari" ujs6gir6ja volt.

Ma m6r biztos tudom6sunk van arr6l, hogy szabad-
k6mrivesek szerye ztek az 1882-ben Triesztben Oberdank
Vilmos iiltal I. Ferenc J6zsef ellen elk6vetett bom-
bamer6nyletet. A merdnyl6t hal iiraitdltdk 6s ki is v6g eztdk.
KesSbb Triesztben paholy alakult, s Oberdank Vilmos nevdt
vette fel. A "Rivista Masonica" cfmti szabadk6mtives lap
1914. decemberi szama a merdnyl6r6l hal6l6nak 32. 6vfor-
duloj6n hbskdnt emldkezik meg. Ekes bizonyit6k6ul annak,
hogy a Habsburg-hilz legveszedelmesebb ellenfele a szabad-
k6mtivess6g. Ekkor mar nyugodtan felfedhettdk kaftyfuikat,
hisz tobb evtizedes Linas munk6juk eredm6nnyel j6rt; 4
vil6gh6boru kitort. 15

Az I. Ferenc J6zsef elleni bombamer6nylett6l id6ben m6g
kdt 6v sem telt el, m6ris ujabb szabadk6mtives attrakcio
rinza meg azuralkodo csal6dot: Rudolf tr6nordkds dngyil-
koss6ga. Rudolf az 1860-as dvekben vil6gkdrtiliutaz6st tett.
Utols6 6llom6s6n Angli ihan az 1870-es 6vek v6ge tig6n
Edward angol tr6ndrdko s, az angol szabadkdmtivesek v6d-
ndke vezette be a szabadk6mtivessdg "rejtelmeibe". Nem
volt nehdz dolga, mivel kfsdrdje Brehm termdszettud6s is
szabadk6mtives, aki a "kir6lyi mtivdszet" t6vtanaival
kell6en felk6 szitette.Hazatdr6se utfn a magyarors z6gisym-
bolikus nagyp6holy tagsa lett. A szabadk6mtivesek a mo-
narchi a szdtszaggatdsfra mir ebben az idoben olyan tervet

k6szftettek, hogy I. Ferenc Jozsefet 6llamcsinnyel megfo szt-
jek tronj at6l, s Magyarorszirgot on611o kir6lyshggd teszik.
Kir6lya Rudolf tr6norokds lesz. Az osztrak cs6sz6rt korona
az ugyancsak szabadk6mtives toscanai foherceg fej6re
kenilt volna. A Ferenc J6zsef elt6volititsitra szovend6 ii,
lamcsiny az eredeti szabadkdmuves terv m6dosit6sak6ntj 6tt
szirmit6sba, mivel az ellene elkovetett bombamer6nylet sik-
ertelen maradt, s6t Erzsdbet kirflynd meggyilkol6sa sem

hozta meg a vilitgh6borir kitords6t, ezert sztiksdg lesz meg
Ferenc Ferdin6nd meggyilkol6s6ra is, de err6l meg szolunk.

Rudolf tr6norokossel egy erd6lyr vaditszat tivornyiia
m6mor6ban a szabadk6muvesek egy nyilatkozatot irattak
aI6, hogy Magy arorszag ftggetlens6ge 6s on6llo nemzeti
hadsereg fel6llit6sa erdekeben a cs6s zhrnitl erelyes
l6peseket tesz. A v6rt 6llamcsiny vdgrehajt6sa egyre kdsett,
s5t az akkor vezet6 konspir6ci6s szervezkedesnek sem I6t-
szott a legcsek6lyebb nyoma sem. Azok a szabadkbmrive-
sek, akik a cs6sziri udvarba Ugyesen befeszkeltdk magukat,
egyre ttirelmetlenebbiil srirgettdk Rudolfot, hogy lepjen
vdgre a tettek mezejdre. A tr6norokost pedig mind jobban
fenyegette az a veszdly, hogy a bdcsi titkos rendorsdg
felfed ezi a tervet. Srilyos dilemma e16 kenilt, amelyb6l m6r
nem volt kivezet6 ft. J6l tudta: ha az osszeesktiv6s terve
apja, a cs6szir ftldbe jut, tdtov6zisn6lktil a haditorv6nyszdk
el6 iilittatta volna, hisz ismert volt Ferencz Jozsef kemdny
elhat6 rozotts6ga, amely mdg csal6dj ataglait sem kimelte. 16

Azt is tudta, ha szabadk6muves fogadalm6t megszegi 6s

6szinten felt6rja apja elStt botl6s6t, akkor "testv6rei"
vegeznek vele. Arul6sban a szabadk6mrives zsidok nem
ismernek irgalmat. Kfnos lelki gydtr6dds6nek nem maradt
m6s megold6sa, mint ahalitl. A fiatalember teljesen megha-

sonlott Onmagaval, majd 1889. janu6r 30-6n a rypyerlingi
vad6s zkastelyban dnmaga vetett v6get dletdnek . ' '
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vil6gosan meg kell azonban mondanunk, hogy a Rudolf
tr6norok6st beh6lozo szabadk6mtiveseket nem Ma-
gyarorszdg ftggetlensdge motiviita, amikor az orsz6got
ilyen m6don ki akartitk szakftani a Mon archiitb6l. A cel a
Monarchia izekre szaggat6sa volt, amelyhez a kdt 6llam
6n6llositdsa csak az els6 lep6s lett volnd, szabad-
k6mtivessdgnek ez a terve 31 6vet k6sett ugyan, de nem
maradt el.

Hasonl6 sors jutott osfrAlyr6sail a tewezelt 6llamcsiny
m6sik foszerepldj6nek, a toscanai J6nos fohercegnek is.
Kevdssel a mayerlingi tragedia utan rajtais a felelem lett frr6.
Hercegi ran pi,at felcserdlve, kozons6ges polgari nevet vett fel.
Minden rangjar6l lemondva Orth Janoskdnt szabadk6mtives
testvdreit6l rettegve haj ora sztillt, majd a nyflt tengeren haj 6jat
szem6lyzetevel egytitt felrobbantotta. A szabadk6mtivesek
bosszuja el6l a tenger hulldmaiba menektilt.

I. Ferencz J6zsefet a szabadk6mtivess6g irLtal szott 6s
irinyitott balsorsa nem hagyja el. Rudolf fia haliilaut6n alig
egy evtizeddel feles6 getgyilkolj6k meg. Sokan a magyarok
kdztil a Karma konyortelen t6rv6nyeit latjilk,amelyben a 13
aradi v6rtanri legyilkol6s6nak btintet6sekdnt csal6dj6ban I 3
katasztrofa bekov etkezesdt v6lik felfedezni, pedig Fer encz
J6zsef a karm6nii is konydrtelenebb szabadk6mrives
oss zeesktivds 6ldo zata. K6lv6ri 6ia azonban feles6ge
halillilal m6g nem 6r vdget, de ugy tunik, egy jo 6vtized,
sztinet kovetke zik Ennyi sorscsap6s kcizepette vi-
gasztalodni prob6l. A magyars6g balszerencsdjdre vi-
gasztalod6sdnak alanya Schratt Katalin, a szep zsid6
szindszno lesz. Schratt Katalin ebben azij szerepdben sem
tagadja meg zsido mivol tifi. Kitrin6en alakftj a az 6szovet-
segi Eszter szerepdt. Eszter ugyanis letagadva zsido sz1r-
mazhsat, Ahasv6r6s kirdly felesdge lesz. Amikor a zsid6k
engedetlens6ge miatt H6m6n, aktritly legfobb vezetS embere

szigoru rendsz abiiy bevezetdsdt tervezte, elleniik Mor,-
dokaj, Eszter gyimja a kir6lyn6 segftsegdt kdri. Eszter la-
kom6t rendez, ahol a kir6lyt szeretvdn a bort leitatja,
majd kegyelmet ker a zsid6k sz6m6ra. A kirdly pedig boriv6s
k0zben szabadkezet adott Esrternek 6s Mordokaj-tr*, hogy
adjanak ki nev6ben olyan rendeletet, amilyent a zsidok
6rdekdben jonak l6tnak. Mordokaj parancs6ra a kir6ly
nevdben hetvenotezer embert oltek le a zsid6k.

Az oroszorszitgi 6s lengyel-galiciai zsidok Schratt Katalin
kiv6te le s hel y zetet kihaszn6lando o ly an pszich6zi st keltettek,
mintha tilddznek6ket. Schratt "Eszter" is eredm6nyesen "itatta
le" I. FerenczJozsefet, aki artitnaz "tildoz6tt" zsid6k be6ram-
l6sa elott megnyitotta a Monarchia, de kiilonosen
Magyarorszhg kapuit. Szatm itr virrmegye I 882-ben feliratot
intez a k6pvisel6hivhoz az oroszorszhgi r6szekb6l Galici 6n itt
Szatm6r v6rmegyevel hat6ros vid6kekre beozonld zsid6k
bev6ndorl6sdnak megszigorit6sa t6rgy6ban. Szinte ezzel egy-
idSben kezdodik a tiszaeszliri v6rv6d. Alig n6h6ny evtized
mult6n a maryar parasrt 6s munk6s elszeg6nyedve tomeges
amerikai emigrfuciora kdnys zerd'l. Montefiore M6zes viztoja
biztosan halad a beteljesedds irtj6n.
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