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ISTÓCZY GYŐZŐ: Tisztelt ház! Egy inter- 
pellatiot kívánok az igen tisztelt miniszterelnök 
ur utján a tisztelt összminiszteriumhoz intézni. 
Mielőtt azonban az interpellatio szövegét a ház
szabályok 121. §-a értelmében benyújtanám: engedje 
meg a tisztelt ház, hogy azt lehető rövidséggel 
indokolhassam. /: Hal Íjuk! Halljuk!:/

ügy hiszem azon nyilatkozatok után, melyeket 
az izraelita rabbi-képezde ügyének múlt évi julius 
hóban történt tárgyalása alkalmával az igen tisz
telt vallás- és közoktatási miniszter ur részéről 
a zsidó elemnek Mcigyarországon birt nagy befolyá
sáról, - igen tisztelt Pulszky Ferencz képviselő 
urtól pedig a zsidóság magasztalásáról hallottunk,
- de az ujabb idők tapasztalatai folytán e részben 
az országban uralkodó közhangulat mellett is nem 
mondok újságot, ha azt állitom, hogy ezen elem, 
úgy számereje bel és külterjü szaporodásával, mint 
a közgazdászati téren kivivott, úgyszólván, dicta- 
tori hatalmánál fogva, mely hatalmat mindinkább e- 
gyéb terekre is kiterjeszteni törekszik: bennünket 
nem túlszárnyalással, mert ez többé-kevésbbé már 
végbement, hanem elnyomással fenyeget.

Hogy ezen elem nálunk különösen nemzetiségi 
szempontból, calamitássá kezdi kinőni magát: bi
zonyítják egyebek közt az "Ellenőr’'-nek múlt évi 
szeptember hó végén "zsidóinkról" közölt, s or
szágszerte mély benyomást tett czikkei is. Ezen 
czikksorozat azonban a kérdést főleg cseűí nemzeti
ségi szempontból fejtegetvén: a zsidóság lényegé
nek megértésére, a vele összefüggő kérdések megol
dására, s Így az ez irányban követendő politika 
kijelölésére tájnpontokát teljes mérvben nem nyújt
hat. Ha a zsidó elem lényegéről, tendentiáiról, s 
azon eszközökről, melyeket ama tendentiák elérésé
re alkalmaz, biztos alapnézeteket akarunk szerez
ni: úgy a mi zsidóink mellett, kik csak az általá-
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nos zsidópolitika keretében mozognak, szükséges a 
zsidóságot általában vizsgálódásaink tárgyává ten
nünk. Az e részbeni helyes Ítélet hozatalának a- 
zonban annyi természetes és mesterkélt akadálya 
van; a zsidóságnak e részben a fogalmakat saját 
érdekében annyira bebonyolitani sikerült, hogy 
szerfölött nagy nehézségekkel jár tiszta belepi1- 
lantást nyerhetnünk azon hatalom szervezetébe, ru
góiba, vasakarattal követett czélzataiba, a mely 
hatalomnak a zsidóságot mai nap már elismernünk 
kell.

Mindenekelőtt végkép szakítani kell azon té
ves fölfogással, mely téves fölfogást a zsidóság 
képviselői folyton érvényesíteni törekednek, vala
hányszor az bármely, habár igazolható megtámadás
nak van kitéve, hogy tudnillik ezen elem pusztán 
egy vallásfelekezetet képez; mert ez elem tulaj
donkép egy tényleg zárt társadalmi kaszt, melyet a 
véregység, az ős időkből átvett traditiók, az ér
dekközösség s vallása, - de már csak részben, ha
bár túlnyomó részben vallása, - fűznek egy szoro
san zárt egységgé. Nem más, mint ügyes sophisma 
tehát azon érv, mely valahányszor a zsidóságról, - 
sőt már odáig jutottunk, hogy ha annak csak egyes 
tagjáról, mint ilyenről is, - egy-egy szerény kri
tika meri hallatni magát, a zsidóság részéről 
fölhozatik, hogy tudnillik egy törvényesen bevett 
vallásfelekezet vem megtámadva, s ekkép a lelkiis
mereti szabadság nevében tiltakozik minden ellene 
intézett megtámadás ellen; - mert a mig a zsidóság 
a vallás sérthetetlen terén mozogva, a társadalmi 
és állami téren mint külön kaszt zav£u?ólag föl nem 
lép: a mai viszonyok közt józanul senkinek esze á- 
gába sem juthat őt még csak egy szóval is illetni;
- s nem is az, hogy Istent máskép imádják, hanem 
azon merev exclusivitás, amaz ellenszenves, - mint 
a német msigát kifejezi, - Heerdeninstinkt; minden 
nem-zsidónak alsóbb, tökéletlen lényül és kizsák
mányolandó objectumul való "Shylock"-szerü tekin
tése, melyek minden időben sajátságaik közé tar
toztak: voltak fő okai egyebek közt annak is, hogy 
mióta csak a zsidók más népfajokkal érintkezésbe 
jöttek, a legmélyebben gyökerező gyűlölet tárgyai



s a leghevesebb üldöztetések áldozatai voltak. A 
kritikát tehát a zsidóságnak, mint társadalmi 
kasztnak, s igy a jelen viszonyok közt egy ana- 
cbronismusnak legalább is szintúgy tűrnie kell, a 
mint tűrnie kell az aristocratiának és az ultra- 
montanismusnak a zsidóság leghevesebb támadásait.

De ha a zsidóság nem tekinthető puszta val
lásfelekezetnek: még kevésbé tekinthető napjaink
ban külön nemzetnek, és pedig főleg azért, mert az 
ennek fogalmi alkatrészeihez tartozó élő nemzeti 
nyelv hiányzik nála. De megengedve, hogy külön 
nemzetet képez: ez esetben uralmi törekvéseivel 
szemben a többi nemzetekre nézve a hatalmi kérdés 
tolul előtérbe, a melynek ellenében elvi tekintet
ben semmiféle megtámadhatatlan ősjogot nem érvé
nyesíthet.

A zsidóság azon alakban, melyben a modern 
társadalomban jelentkezik: kasztszerü lényegénél 
fogva egy külön elvet, és pedig egy napról-napra 
mindinkább érvényesülő social-politikai külön 
elvet képvisel. S e részben azon sajátszerü észle
letet teszszük, hogy mint véregység, traditiok és 
érdekközösség által szorosan egybefüzött zárt 
kaszt, a lehető legaristocraticusabb fogalom: 
mindamellett a democratia zászlaját lengeti, - 
természetesen csupán a kívülálló elemekre vonatko
zólag. S ez nagyon természetes; mert a democratia 
áz egyénnek elszigeteltsége vonván maga után, az 
ily millió, összefüggés nélküli darabokra forgá
csolt társadalomban alig képzelhető hatalom, mely 
az ő zárt phalanxának sikerrel ellenállhatna. Az 
aristocratiának halálos ellensége, s mindamellett 
mindazon résen, melyet ezen tőr, ő maga az aris- 
tocrati legrútabb formájában: a plutocratia képé
ben helyezkedik be. Mint a világon képzelhető leg- 
conservativabb elem: a liberalismus árjának föl- 
szinén úszik, s látszólag az ár irányát ő jelöli 
ki, s ez is nagyon természetes; mert a minden föl
szabadult erőknek saját részéről zárt sorokban, s 
egyesitett erővel vivott concurrentiájában, s a 
körülötte lévő nem zsidó institutiok szünet nélkül 
való bolygatása és változtatása mellett kasztjának 
ó-conservativ czélzatait legbiztosabban elérhetni
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véli. Az aristócratia és a democratia, a conser- 
vatismus és liberalismus fogalmai nálunk már nem 
elégségesek társadalmi és főleg szerencsétlen ál
lami jelenségeinek megítélésére; mert azok megér
tésre még a "judaismus'' fogalma is szükséges. Hogy 
a nyugati államokban, tán Austriát kivéve, ezen 
elv még eddig nem nőtte ki magát oly szerfölöttt 
veszélyessé, mint nálunk: annak oka főleg az, hogy 
ama nemzetek ősei, utódaik javára is annak idején 
bölcsen gondoskodtak arról, hogy magukat a zsidó
ságnak más országokba való klilebbezése által is e- 
zen calamitástól lehetőleg megszabadítsák. A mi ő- 
seink e tekintetben is toleransabbak voltak, s e- 
zen tolerantia levét mi iszszuk meg. Őket tehát, 
kiknél azonban, különösen a németeknél és franczi- 
áknál, máris nem egy följajdúló hang emelkedik, s 
kikre szinte ráérik nemsokára az ezen nehéz prob
lémával gyakorlatilag való foglalkozás: - e rész
ben illetékes birákul nem ismerhetjük el.

A legnagyobb önmystificatio tehát a zsidóság 
liberalismusában komolyan hinni. Azon kasztszerü 
elem, mely mindazon térről, a hová befészkelhette 
magát, tömör föllépésével minden idegen elemet ki
szorít, kipusztit; - a mely szögletes szokásaival 
önmaga és a többi elemek közt áthághatatlan chinai 
falat emel, mely szokások egyszersmind többnyire a 
más elemek iránt érzett mély megvetést is kifeje
zik; - a mely elem a más elemekkel való érintke
zést csupán az üzleti czél szempontjából tartja 
főn; - a mely minden egyes tagjának nem-zsidókkal 
fönforgó igaz vagy igazságtalan ügyeit közös, és 
mintegy családi ügyeknek tekinti s felekezeti ü- 
gyekként erőlködik föltüntetni; - a mely maga ré
szére a tolerantia legszélsőbb igényeit követelve, 
önmaga a képzelhető legintoleransabb elem; - s a 
mely a liberalismust czégül használja föl kasztjá
nak egy gazdászati oligarchiává való tételére; - 
mert hogy a zsidóság a gazdászati világuralomra 
törekszik, s már az útnak jő deerekán van: azt nem 
egy államférfi beismerte, - azon elem nem a libe
ralismus, hanem a társadalmi és közgazdászati ty- 
rannia elvét képviseli.
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Hatalmának a közvéleményben való megszilárdí
tására s kiterjesztésére a judaismusnak azon ala
pon, hogy a jelenleg átalában érvényre jutott li
berális és democraticus elvek képviselőjéül, sőt 
zászlóvivőjéül erőlködik szerepelni: egyik legked
vezőbb alkalom azon küzdelem, melyet az ultramon- 
tanismus amaz elvek, s átalában a modern cultura 
ellen folytat. Ezen küzdelemben bizton számit a 
liberális elemek applaususára, s mig a világ elé 
folyton ama hatalom visszaéléseit, túlkapásait 
festegeti: magáról a raoder-n társadalom legvesze
delmesebb hatalmáról a figyelmet elvonni, s más
részt az ultrámontán-ellenes elemek előtt, mint a 
modern cultura s haladás apostola, naponként uj 
meg uj érdemeket szerezni iparkodik, s ekkép magát 
folyton a lölszinen tartani, törekszik. Pedig a ju- 
deismus jól tudhatja, hogy azon napon, melyen az 
ulti'amontanismus a térről le fog szorulni; az ő 
ellene való átaJ.ános küsi'íelem fog megindulni.; a 
democratikus autonom alapokon szervezendett katho-- 
lika egyház hivei pedig birtokába jutván azon ösz- 
szetartásnak, együvé tartozási érzetnek, elénk köz-- 
szellemnek s intensiv feszerőnek, melyek a protes-” 
táns egyházaknak oly nagy mértékben tulajdonai: 
ĵzi.ntv.igy3 mint már eddig jő rcBzben a protestán-'- 
sok, sikez’rel fognak vele szembeszállani:: mig 
most a katholikusok minden téren mint oldott kéve 
egymásután esr^ek a judai.smus zsákmányául = Azért, 
daczára az ultrámontanismus elleni szenvedélyes 
küzdelménekj a. zsidóság bennünket, katholikusckat 
sokkal jobban szeret, mint a protestánsokat, rnire 
a többi közt kézzel fogható példa Németországt a 
hol a zsidó elem északfelé azon arányban fogyj 
melyben a protestáns elem tulnyornőbb számban lép 
föl.

A gazdasági téren kivül a judaismusnak eddig 
leginkább a journalistikai tért sikerült hatalmá
ba kerítenis ugyannyira, hogy ~ csak monarchiánk
ról beszélve, - a Lajthán túli lapok legtöbbje, de 
a mieinknek is legnagyobb része a zsidóság kezében 
van, vagy legalább mögöttük ott áll ezen kasztnak 
egy-egy őrszemet képző delegátusa. Alkotmányos or
szágokban a közvélemény lévén a mérvadó elem: a
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pénzhatalmon kivül e hatalomra törekvő kaszt keze
iben azon, iránta még egy kissé rnakranczosnak mu
tatkozó közvélemény organumaj, a sajtó, a leghatha- 
tósb eszköz. Annak utján maskiroztatnak a zsidóság 
tendentiái; azzal hirdettetik unisono az indigna- 
tiora keltendő világnak a zsidóság martyriuma, va
lahányszor nem-zsidó és zsidó közt fönforgó, és 
legtöbbnyire eredetileg az utóbbi által előidézett 
valamely differentiában a zsidó találja a rövideb-- 
bet huzni; azzal főjtátik el minden hang, mely a 
zsidóság "tyrannie sourde'*-ja ellen itt~ott elvét
ve, elszigetelten emelkedni mer; a liberalismus 
nevében azzal bélyegeztetik meg, vagy tétetik ne
vetségessé minden törekvés, mely a judaismus llzel- 
meinek ellentállani, - a pénzhatalom mellett azzal 
eszközöltetik elrettentő példaadásul a végletekre 
hajtása, paralyzálása, vagy ha lehetséges, elbuk- 
tatása azon balga nemzsidóknak, a kik ugyanannak 
szétzúzó nyomása ellen följajdúlni merészkednek.

A judaismus lényege és tendentiái fölötti 
mystificatio annak képviselői és vezérférfiai ré
széről olyannyira sikerült, hogy nálunk is általá
nossá lett a nézet, hogy ezen nag3'‘ tehetségekkel 
és képességekkel, szívós kitartással, vasszorga
lommal és praeponderans pénzhatalommal rendelkező 
elemet idővel házassági összeköttetések, ~ egyelő
re a polgári házasság utján, a többi, számerőre 
nagyobb népelemekbe beolvasztani» - s ekkép ezen 
elemnek jelen alakjában általánosan elismert ve
szélyességét paralysálni sikerülend; - Soha!...
A mely népfaj negyedfélezer éven túl is meg tudta 
őrizni teljes elszigeteltségét és vértisztaságát, 
eredeti gondolkozásmódját, világnézletét, szokása
it, úgy a teljes szabadság, mint az elnyomatás és 
üldöztetés századaiban, úgy állami együttlétében, 
mint a széles világon szétszórt állapotában; - a 
melynek vakon hitt traditioi neki a föld benépesí
tését Ígérik; - a melynek összevalósági érzete 
az emancipatio végbemenetele óta nemhogy nem a- 
padt, de sőt, daczára a látszatnak, a kaszt hatal
mának kifejtésével még emelkedett; - a mely tudja, 
hogy kitűzött czélját, a gazdászati világuralmat 
csak mint compact zárt kaszt érheti el, s a mely,
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daczára a mai viszonyok közt különben mindinkább 
alárendeltebb .jelentőséggel biró állami és nyelvi 
szétforgácsoltatásnak, gondoskodott egy nemzetközi 
vezér-organumról, a Párisban székelő "alliance is- 
raelite universelle”-ben: azon elemnek valaaha le
hető beolvasztása nem más, mint egy naiv pium de- 
siderium, vagy nevetséges utópia.

Az optimisták titkos örömmel szemlélik azon 
versengést, mely a zsidóságnak újabban alakult két 
árnyalata: az orthodoxok és neologok közt mint e- 
gyebütt, úgy nálunk is folyamatban van. Azt hiszik 
ugyanis, hogy ezen versengés végeredményben teljes 
schismát fogván előidézni, az ekkép két ellenséges 
táborra szakadt zsidóságot a nem-zsidó elemeknek 
könnyebben ellensúlyozni, - sőt még tán egyik tá
bort a másiknak megsemmisítésére is fölhasználni, 
s ily módon a modern társadalmat ”ad absurdum” vi- 
véssel fenyegető judaismusnak óhajtott kilátásba 
vett bukása fölött a ’'tertius”-nak örvendeni fog 
lehetséges lenni. Hiú ábránd! Ama sok tekintetben 
mosolyra gerjesztő viaskodás mellett a zsidóság 
közös czélját egy perczig sem téveszti szemei e- 
löl, s csak ezen közös czél mielőbbi biztos eléré
sére szolgáló eszközök opportunus volta fölötti 
nézeteltérés alapja az egész hajbakapásnak. A két 
ellentétes árnyalat az ollónak két metsző-ága, a 
melyeknek kiindulási pontja és ezélja egy, s a me
lyek minél jobban egymás ellen törni látszanak, 
annál jobban érzi élüket a mi nyakunk. S valóban 
mindent megfontolva, van is oka a zsidóságnak azon 
két irány opportunitása fölött oly elkeseredetten 
viaskodni egymással; mert csakugyan nehéz Ítéletet 
hozni a fölött, hogy különvéve melyik irány bizto
sabban czélravezető: az-e, melyet a neolog árnya
lat tűzött maga elé? avagy az-e, melyhez mint tra- 
ditioiknak legmegfelelőbb irányhoz az orthodoxok 
oly makacsul ragaszkodnak? Annyi azonban bizo
nyos, hogy ezen megosztott állapot permaneutiája a 
legbiztosabb ut, melyen a judaismus végczélját 
legelőbb elérheti; mert egyrészről ama forrongás, 
eszmesurlódás és lázas tevékenység, melyeket a két 
árnyalat a versengés folyamában folyton kifejt, a 
zsidóság közti élénk közszellemnek folytonos éb-
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rentartását erdményezi; másrészről pedig a két ár
nyalat saját divergáló, de végczéljában convergáló 
utján napról-napra, lépésről-lépésre teszi az 
ujabb hódításokat.

Az orthodoxok, mint az ős-zsidó traditiok hü 
leteményesei gondoskodnak arról, hogy a judaismus 
eredeti alakjában és teljes vértisztaságában to
vábbra is fönmairadjob; a neologok irányában alkal
mazott szenvedélyes kritikájukkal elejét veszik 
annak, hogy ezek a BabyIonban visszamaradt zsidók 
sorsára jussanak; mély patriarchalis érzületük 
mellett ők Ígérkeznek a zsidóságnak "az ég csilla- 
gai"-hoz és a "tengerpart homokszemei"-hez hason
lított elszaporodását eszközölni, s ekkép ők van
nak hívatva azon neologokat, kik "BabyIon" kéjei
ben és gyönyörűségeiben elmerültek, vagy az idegen 
elemekkel összevegyültek, s így a kasztra nézve 
többé-kevésbé elvesztek: ujabb és ujabb rajoke- 
resztésével bőségesen pótolni. Ők képezik azon át- 
törhetetlen phalanxot, mely ha az idők folyamában 
a judaismusra ismét nehéz napok állnának be: a 
visszavonulásra kényszerült neologokat ismét sán- 
czai közé fogadja, s évezredek folytán kipróbált 
szívósságával s ellentállásí erejével a kasztnak 
további fönmaradását biztosítja. Merev és az ide
gen elemeket sértő szokásaik megörökítésével gon
doskodnak arról, hogy ama válaszfallal, melyet a 
zsidók ős időktől fogva önmaguk és az idegen ele
mek közt huztak, ezeket magukból nemcsak hogy jö
vőben is távol tartsák, hanem a két elem közt mes
terségesen ápolt antagonismust és ellenszenvet, 
melyek elszigeteltségeknek főbiztositékai, perma- 
nentiában tsirtsák.

A neologok ellenben a judaismus uralmát nem a 
hosszabb időt igénylő belterjü szaporodással és 
saját erejének fokonkénti kifejtésével, hanem az 
átölelt idegen elemek segélyével, ezeknek czélja- 
ikra való ügyes fölhasználásával törekednek mega
lapítani. Ezek már nem űznek szűkkeblű "kaftán" és 
"perjes"-zamatu talmudpolitíkát; - ezek szakítanak 
az előttük lényegteleneknek látszó, az idegen ele
meket csak sértő, s így czéljaikra hátrányosnak 
tartott szögletes szokásokkal; az idegen elemekkel
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való érintkezést nemcsak hogy nem kerülik, de sőt 
igen gyakran importunus módon hajhászszák; ezek 
nem vonakodnak, - tisztelet a csekély számú kivé
teleknek, - a látszólagos benső barátság kötésé
től; sőt, mi több, némelyek közUlök nem irtóznak 
az idegen elemekkel való házassági összeköttetés
től sem.

ELNÖK: Tisztelt ház! /Halljuk! Halljuk!/
Nekem tisztelt ház nincs ahhoz szólásom, hogy a 
tisztelt képviselő urak mennyire kívánják az in- 
terpellatiokat indokolni: mert ez iránt a házsza
bályok nem rendelkeznek. Azt hiszem azonban, hogy 
minden egyes képviselőnek megsúgja saját érzéke 
azt, hogy interpellatio benyújtása alkalmával 
is, ennek indokolásával mennyit vehet igénybe a 
ház idejéből. /Helyeslés./ Éppen ezért arra volnék 
bátor kérni a képviselő urat, hogy a mennyire le
het röviden terjesztvén elő az indokolást: adja be 
interpellatioját, hogy az előttünk lévő valóban 
fontos törvényjavaslatok tárgyalását folytathas 
suk. /Helyeslés./

ISTOCZY GYŐZŐ: Bocsánatot kérek a tisz
telt képviselőháztól, de én nem tartozom azon kép
viselők közé, kik a tisztelt ház becses figyelmét 
gyakran szokták igénybe venni. /Igaz!/ Én a tisz
telt ház drága idejét eddig sem sem pazaroltam; de 
ha azon tárgy a melylyel azuttal foglalkozom, oly 
természetű, hogy az néhány szóval elintézést nem 
nyerhet: a tisztelt ház elnézésére apellálok, kér
ve, méltoztassék már most úgyis nem hosszúra ter
jedő beszédemet meghallgatni. /Halljuk!/

A pénzhatalom és ama kétes természetű barát
ság, a neologok kezeiben azon hatalmas eszközök, 
melyekkel a judaismus öntudatos avagy öntudatlan 
szövetségeseit megszerzi, a mely szövetségesekre 
aztán azon föladatök teljesítése bizatik, a mely 
föladatok megoldására ez elem magát még erősnak 
nem érzi. Ilyen a konczban részeltetett szövetsé
gesek segélyével szók űzetni nagyban a modern 
”Shylock*'-ok által a nem-zsidó elemeknek vagyonuk
ból fokonkint való kikopasztása és állam segély- 
forrásainak a kaszt gazdagítása ezéljából való
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félrevezetése; - az ily szövetségesek állíttatnak 
ki a legveszélyesebb postokra, s elbukásuk esetén 
ezek fölött mossák a kasztnak a dolgokat ügyesen 
intéző fiai kezeiket. Ama szövetségesek segélyével 
foglal el a judaismus positiot positiora, a libe- 
ralismus és a democratia zászlajának lengetésével 
azok utján fészkeli be magát minden körbe, a hol 
kasztjának érdekei szemmel tartandók, s a mely kö
rökben egyszer megmelegedve: megkezdi az idegen e- 
lemek kiszorításának műveletét. Ezen neolog elem 
hangolja a zeneszereket, mint saját kasztérdeke 
hozza magával, a liberális közvéleményt megfelelő 
hangulatba hozandó concertre, és ez törekedik még 
a legátalánosabb emberiségi czélu láthatatlan ha
talmakat is saját kasztérdeke uszályhordozóivá a- 
lacsonyitani.

A zsidóság, mely öntelten a cívilisált társa
dalom erjesztő kovászának szereti tartani s nevez
ni magát, holott inkább hasonlít ama, botanicus 
nyelven ''cuscutá”-nak nevezett parasit növényhez, 
a mely önmagában existálni nem tudván, a vetemé- 
nyeken mindaddig élősködik, mig azokat végkép ki- 
pusztitja: - a panjudaismus csalképével szemei 
előtt képezi tehát a többi elemekkel szemben min
den téren ama támadó elemet, a melynek pusztító 
árja, a korszellem és az emancipatio által lerom
bolt védgátak elenyészete óta, a részéről ügyesen 
fölhasznált, általa telhetőleg szított antagonis- 
musban lévő ezer meg ezerféle nemcsak ellentétes, 
de sőt ellenséges érdekek által megosztott nem- 
zsidó társadalom terén föltartoztatlanul halad 
előre; - a mely támadó elem a szüntelen financzi- 
alís zavarokban sínlődő államok mintegy protectu- 
rattusának megszerzésével a kormányok politikáját 
saját kasztja érdekében tetszése szerint irányoz
za; - a mely támadó elem a kezeiben mindinkább 
összegyűjtött "kongó argumentumok"-kal mindennemű 
állami funtiot és társadalmi viszonyt átjárva, ut
jai elől többnyire minden akadályt könnyedén elhá- 
ritciní tud; s a mely támadó kaszt a vagyonnak meg
felelő visszavezető csatornák nélkül kezei közt 
fokonkint való összehalmazásával képezi ama ténye-
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zőt, mely a jelenleg általános érvényben álló nem- 
zetgazdászati elveknek "ad absurdum” vitele mel
lett a vagyonaránytalanságnak napró-napra nagy di- 
mensiokban való növelésével a proletariatus légió
it teremti elő, s igy nem valami távol jövőben be
láthatatlan kimenetelű társadalmi s állami catas- 
trophák előidézésével fenyeget.

Ezen nemzetközi fővezénylet alatt álló támadó 
kaszt ellenében a nem-zsidó társadalomnak az önvé
delem eszközeit mielőbb megragadnia kell: ha nem 
akar biztos áldozatul esni ama kiterjesztett polyp 
-karok ölelésének, a mely polyp-karok hatalmát a 
közgazdászati téren máris tűrhetetlen mérvben é- 
rezzük. Ezen önvédelmi küzdelem nem jelent zsidó 
üldözést és oly értelmű jogmegszigoritásokat, 
milyeneknek az emancipatió megtörténtéig a judeis- 
mus kitéve volt; nem jelent nemcsak azon okból; 
mert amaz erőszakos eszközök és jogmegszoritások 
alkalmazását a jelenkor szelleme elitéli; hanem 
azért is, mert miként a következmény megmutatta, 
amaz eszközök teljesen hatálytalsinoknak is bizo
nyultak be, sőt fölül rá minden ellene tett erő
szakos lépés csak a zsidóság hatalmának további 
megszilárdulását vonta és vonja maga után; s tán 
jó részben amaz eszközöknek is köszönheti a jelen 
és jövő, hogy számtalan megoldásra váró kérdéseik 
számát a zsidó kérdés is egygyel szaporítja; - 
hanem jelenti a társadalmi téren egy vagy más a- 
lakban szövetkezett nem-zsidó elemeknek egy, sa- 
játszerü viszonyainál fogva fölényben és hatáiro- 
zott túlsúlyban lévő hatalmas kaszttal békés utón, 
egyenlő eszközökkel vivott "strugge fór life"-sze
rű versenyét. A vele fölveendő ily értelmű békés 
versenyküzdelemben a judaismus kezeiben eltompul
nak ama fegyverek, melyeket a liberális nem zsidó 
elemekre való folytonos appellálással és támaszko
dással mint elnyomott fél az emancipatió előtt oly 
hathatóan forgatott; sőt, a viszonyok gyökeres 
megváltoztát teljesen ignorálva vagy a többi ele
mekkel ignoráltatni törekedve, még mai nap is, 
mint már végkép elavult fegyverekkel állítólag ön
védelmi, de valósággal támadó harczot viv.
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Az ezen támadó kaszt ellen fölveendő önvédel
mi békés versenyküzdelemre első lépés a fenyegető 
veszély öntudatára való általános és külsőleg is 
nyilvánuló ébredés, - ismétlem általános és külső
leg is nyilvánuló ébredés; mert a veszély öntudata 
egyetlenegy nem zsidónál sem hiéunyzik; csakhogy e- 
zen öntudat nyilvánulásai a mondottak szerint is 
könnyen érthetőleg, különféle tekintetek által le
kötve legfölebb egyes egyénekre szoritottan elszi
getelt, s Így sikeretlen törekvésekként jelentkez
nek. A liberális párt továbbá a judaismust illető
leg általa a múltból dogmákul átvett - a napjaink
ban szerzett tapasztalatok mellett azonban értékü
ket veszített sallangos phrasisokká vált nézetek 
tévköréből kibontakozva, szűnjék meg ezen általa 
dédelgetett veszedelmes kaszt továbbra is egyen
getni, s hatalmi törekvéseiben való elősegélését 
úgyszólván a liberalismus "alphá”-jának - zsidó
felfogás szerint "omegá"-jának is - tekinteni. A 
kaszttól független, avagy függetleníthető liberá
lis lapok hagyjanak föl e zsidóság fölött szünet 
nélkül zengett obiigát panegyrisek közlésével, s e 
részben követett srtuczmadár-politikájukkal és a- 
gyonhallgatási rendszerükkel szakitva, hivatássze- 
rüleg ne vonakodjanak az ezen kérdésre nézve önma
gával teljesen tisztában lévő közvéleménynek han
got adni; és ne engedjék ezen égető társadalmi 
kérdést a clericalis lapok által - melyeknek a ju- 
deismus ellen, természetesen más szempontból foly
tatott küzdelme, a mint az eredmény mutatja, ennek 
csali többet használ mint árt mintegy monopolisál
tatni; s óvakodjanak azért mert e lapok egyébkint 
elvileges autagonistáik, a panjudaismus szószóló
iul szerepelni. A nem zsidó elemek pedig zsidóság
ról példát véve, annak előnyös tulajdonságait el
sajátítani törekedjenek, s ilykép a vele vivandó 
békés versenyküzdelemre megerősödve, annak ellené
ben necsak positiot positiora, vállvetve védelmez
zenek; hanem tőle az elvesztett positiokat is 
visszafoglalni törekedjenek.

Noha azonban a modern társadalmat életérdeke
iben fenyegető panjudaismus veszélyei csakis az
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ellene társadalmi utón szerzett s a legszélesebb 
alapokra fektetett intensiv önvédelmi békés ver
seny küzdelem által háríthatok el s ekkép gyökeres 
orvoslás csakis az önsegélynek ezen jorrilag megen
gedett utján várható; minda. lellett e kérdéssel 
szemben a társadalmi érdekek képviselőjét és őrét 
képező államhatalom sem maradhat teljes passivi
tásban. Hogy ezen kérdés oly természetű, hogy az 
államhatalom figyelmét joggal igénybe veheti; ar
ra nézve történeti érvek azon repressiv rendszabá
lyok, melyek az emancipatiónak ujabb időben tör
tént átalános keresztülviteléig minden időben, va
lamennyi bármely nem-zsidó felekezet kinyomatával 
birt állam részéről a judaismus ellen mintegy ösz- 
tönszerüleg alkalmaztattak; noha ezen rendszabá
lyok azonkívül, hogy amaz idők szelleméből kifo
lyólag az emberi jogok félreismerésén alapulva, 
legtöbbnyire igazságtalanok, sőt részben kegyetle
nek voltak, még a czélon túllövő czélszerütlen 
félrendszabályok jellegét is magukon viselik.

A modern államhatalom közbelépése postulátu- 
mának ezen kérdésben való megalapításánál azonban 
nincs szükségünk érveinket eimaz elmúlt időkből és 
a jelenkor szelleme által elitéit álláspontu eljá
rásokból merítenünk; mert ama követelmény megala
pítására elégséges utalnunk a modern államhatalom 
azon eljárására", melyet ez a nemzetközi jelleggel 
biró, - állami és nemzetiségi érdekeken felülemel
kedő, - és társadalmi érdekeket veszélyeztető e- 
gyéb hatalmakkal; az ultramontanismussal és az 
"International"-lal, s illetőleg sicial-democrati- 
ával szemben követ.

Ugyanazon alapon, melyen a lelkiismereti 
szabadság, a modern cultura és haladás nevében kö
veteljük az államhatalomtól a nemzetközi főhatalom 
alatt álló ultrámontanismusnak a kellő korlátok 
közé való szorítását, a mely ultramontanismusnak 
hatalma pedig az ujabb politikai constellatiok, a 
közművelődés folytonos terjedése és a modern esz
méknek mindent átjáró ereje mellett úgy is hanyat
lóban van;

ugyanazon alapon, melyen korunknak a közgaz-
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dászati téren elért vívmányai nevében követeljük 
az államhatalomtól a nemzetközi vezényszóra hall
gató ''International" elleni védelmet a mely "In- 
ternational”-nak különben is hanyatló hatalma 
a munkás osztály anyagi és morális helyzetének ja
vításával a nemzetgazdászatí tudomány tökéletesí
tése által és megfelelő policialis rendszabályok
kal tökéletesen paralysalható;

ugyanazon alapon a társadalom összes életér
dekei nevében joggal követelhetjük, hogy az állam- 
hatalom a nemzetközi fővezénylet alatt álló-, az 
ókori kasztrendszer jellegét magánviselő, úgy az 
állami, mint a társadalmi ás közgazdászati téren 
tömör föllépésével valamint a hatalmába kerített, 
s a jelen viszonyok mellett ellenállhatatlan fegy
verekkel napról-napra tett ujabb hódítások utján 
minden kívüle álló elemet elnyomással fenyegető, a 
fönálló kormányok és uralkodó politikai pártok i- 
rányában azonban a másik két nemzetközi hatalomnál 
sokkal ügyesebb politikát űző judaismusnak nagy 
dimensiokban növekvő hatalmával szemben, az eman- 
cipatio előtt követett politikájával homlok egye
nest ellenkező - s így a történelem logikáját 
figyelmen kívül hagyja, - az azóta szerzett ta
pasztalatok által pedig nem igazolt jelenlegi 
teljes "laissez passe laissez fairé" politikájával 
szakítson.

Ezen indokolásnak előrebocsátása után bátor 
vagyok a következő interpellatiot előterjeszteni.

Interpellatio a tisztelt összminiszteriumhoz.
Tekintve, hogy az igen tisztelt vallás- és 

közoktatásügyi miniszter urnák múlt évi julius hó 
1.-én a képviselőházban tartott beszéde folyamán 
tett kijelentése szerint is, nincs állam Európában 
a hol a zsidó elem nagyobb súlylyal bírna, mint 
Magyarországon;

tekintve, hogy ezen elemnek bel-, de különö
sen bevándorlás által külterjüleg való gyors sza
porodása, s ennek folytán az országnak, főleg a 
bevándorolt zsidók által való elárasztása több Íz
ben a sajtó minden pártárnyalata felszólalásának 
tárgyát képezte s ezen kérdéssel a közönség évek
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óta élénken foglalkozik;
tekintve, hogy ezen elem valódi lényege sze

rint és külső nyilvánulásaiban nem annyira egy 
puszta vallásfelekezet, mint inkább az ó-kor rég 
elavult intézményét képezett kaszt-rendszer jelle
gével birván, mint különálló társadalmi hatalom, 
tömör föllépésével, valamint a hatalmába keritett 
s a jelen viszonyok mellett ellenállhatatlan fegy
verekkel úgy az állami - mint a társadalmi és köz
gazdászat! téren napról-napra nagy arányokban tett 
hódítások utján a nem zsidó elemeket már nem csak 
hogy túlszárnyalta, hanem elnyomással fenyegeti;

tekintve továbbá, hogy a zsidóság egy nemzet
közi fővezénylet alatt álló - állami és nemzetisé
gi érdekeken fölülemelkedő kosmopolitikus organis- 
must képez, a mely - mint nálunk az ötvenes évek 
alatt is eléggé tanúsította, a nemzeti ügyhöz csak 
addig szokja mutatni ragaszkodását, mig a fönfor- 
gó, vagy kilátásban lévő politikai viszonyok annak 
az uralmat, vagy az uralom kilátásait biztosítják, 
s Így azt saját kaszt-czéljai elérésére eszközül 
fölhasználhatj a ;

tekintve, hogy Magyarországnak se nem lehet 
hivatása, se nem állhat a közel múltban szerzett 
tapasztalatok szerint is érdekében, ezen, gazdá- 
szati oligarchiára s ennek utján politikai hata
lomra törekvő kaszt-uralma megállapításának kí
sérleti teréül szolgálni;

s tekintve végül azon analóg álláspontot, me
lyet a többi európai államok kormányai példájára, 
a nemzetközi fővezénylettel rendelkező egyébb ha- 
talmsűíkal a legalább nálunk viszonylag kevésbé ve
szélyes ultramontanismussal és internatíonallal s 
illetőleg socíal-demokratiával szemben kormányaink 
elfoglelnak;

kérdem a tisztelt ministeriumtól:
1/ Van e szándéka az incolantust szabályozó 

törvényjavaslatnak az eddigi kormányok által több 
ízben ígért, de soha nem teljesített benyújtásával 
egy e tárgyban hozandó törvény létrejöttének esz
közlése által az országot elárasztó külföldi zsi
dóság itten való meghonosulásának lehetőleg gátat
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vetni?
2/ fogna-e egy, a társadalmi téren, ezen tá

madó kaszt ellen a nem-zsidó elemek részéről eset
leg meginduló békés, önvédelmi mozgalom útjába 
akadályokat gördíteni?

3/ s általában szándékozik-e ezen kérdéssel 
szemben határozott álláspontot foglalva, az állam
élet nyilvánulásaiban és a közadministratio terén 
az emancipatio keresztülvitele óta e részben köve
tett, az azóta szerzett tapasztalatok által azon
ban nem igazolt, teljes semlegesség és közömbösség 
politikáját továbbra is folytatni?

ELNÖK: Ezen interpellatio ki fog adatni az 
összes ministériumnak.



Az 1875. évi augusztus 28-ára hirdetett 
országgyűlés képviselőházának naplója.

Tizennyolczadik kötet. 
265. s köv. lapokon.



415. országos tUós. 1878. jnnius 24-kéu 
Crliyczy Kálmán, közben Bán6 József elnöklete alatt.

Tárgyai: . . . . Ist6czy Győző a zsidó állam felállítása tárgyá
ban beadott indítványát indokolván azt visszavonja.

Elnök: T. ház! ......... Következik Istóczy
Győző indítványa.

Istóczy Győző: T. ház! /Halljuk! Halljuk/
Azon nagy dráma, a mely három éven át szemeink e- 
lőtt a Keleten folyt, s a mely dráma zárjeleneté- 
nek, daczára az összeült kongresszusnak, tán csak 
évek múlva lehetünk tanúi, bármiként ringassák is 
sokan magukat efelett illúziókban: két, egy na
gyobb és egy kisebb világtörténelmi periódust fog 
bezárni. E periódusok elseje s nagyobbika kezdődik 
időszámításunk nyolczadik századával, amidőn az a- 
rab mohamedanizmus rohamléptekkel fenyegette elá
rasztani Nyugat felől Európát; a másik, kisebb pe
riódus a 14-ik század második felével kezdődik, a- 
midőn az ozmán mohamedanizmus Kelet felől fogta 
ostrom alá az európai népek civilisátióját.

Mindkét támadást diadalmasan visszaverte az 
európai népek geniusa, s ezen, a keresztény Nyugat 
és a mohamedán Kelet közt, egy évezreden túl, vál
tozó szerencsével vivott titáni küzdelemben, a ma
gyar nemzet is örök hálára kötelezte le maga iránt 
az európai népcsaládot: ezer és ezer sebből vér
zett testével szolgálván századokon át védbástyá- 
jául e népcsalád civilisátiójának.

Az egykor mindent elárasztani fenyegetett a-
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rab mohamedanizmus már régóta, - az ettől a vezér
szerepet átvett s csak két évszázaddal ezelőtt még 
Európa szivébe való behatolással fenyegetett ozmán 
mohamedanizmus napjainkban, a régi támadó politika 
helyett az önvédelemre van szoritva, s a történe
lem kérlrlhetetlen logikája értelmében, ezen önvé
delem köre is mind szükebb és szükebb határok közé 
fog szorulni.

Bármi legyen is kimenetele azon, a berlini 
kongresszuson békés utón vagy pedig ennek ered
ménytelensége esetén fegyverrel elintézendő diffe- 
rentiáknak, a melyek egyrészről Oroszország, más
részről pedig Anglia és monarchiánk között a kele
ti ügyekre nézve fenforognak: egy dolog bizonyos, 
s ez az, hogy a Balkán félsziget keresztény népei 
felszabadulnak; Ausztria-Magyarországnak lévén hi
vatása, Európával karöltve oda hatni, ha szükséges 
fegyverrel kezében is, hogy a szabadságukat visz- 
szanyert keresztény népek a muszka despotizmusa a- 
lá ne kerüljenek. /Helyeslés./

A íTohamedán elem, az egyetlen európai mohame
dán állam szűk körre szorításával s előrelátható
lag egy nem nagyon távol jövőben leendő megszűné
sével, mindinkább fogyni fog Európában, annyival 
is inkább, mert létszáma már a keleti háború foly
tán is részint elhalálozás, részint pedig kiván
dorlás következtében nevezetesen megcsökkent; s 
így ezen elem Európában mind jelentéktelenebbé 
válni s az előrehaladó keresztény népek mellett 
mindinkább eltűnni fog.

A mohamedán elem lassankinti eltűnésével csak 
egyetlenegy idegenszerű elem marad, és pedig azon
túl teljesen elszigetelten, a keresztény Európá
ban, és ezen idegenszerű elem a zsidóság. /Halljuk./ 

Most, midőn az európai népek véglegesen meg
szabadultak az izlám hatalmától való félelemtől: 
most meg ismét a zsidó nép az, a mely lázas izga
tottsággal és ernyedetlen tevékenységgel azon 
merész tervet erőlködik megvalósítani, hogy az e- 
urópai népek fölött az uralmat magának megszerezze 
és azokat rabigába hajtsa. /Halljuk!/

Ismétlésekbe bocsátkoznám, t. ház, ha a zsidó 
tendentiákról és czélokról, az ezek elérésére al-
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kalmazott ezsközökről s használt fegyverekről, va
lamint a zsidó hatalom rohamos terjedéséről, álta
lános szempontból, bővebb fejtegetésekbe ereszked
ném,

Erészben egyszerűen utalok e házban tett nyi
latkozataimra. És ezzel annyival is inkább megelé
gedhetem, mert hiszen elmúltak azon idők, amidőn 
még a nagyközönség úgy nálunk mint egyebütt, az e- 
maneipationális máímorban, teljes tájékozatlanság
ban volt azon veszélyek felett, a melyekkel a 
zsidóság az európai népek társadalmát fenyegeti, s 
még nagyobb tájékozatlanságban volt azon czélok i- 
ránt, melyeket a zsidóság, mint ezen társadalom 
legmegrögzöttebb természetes ellensége, közöttünk, 
a mi tulajdon segélyünkkel és ügyesen felhasznált 
támogatásunk mellett, a mi romlásunkra elérni tö
rekszik.

Ismétlem, elmúltak azok az idők, amikor még e 
kérdést illetőleg a sötétségben tapogatóztunk. E- 
zen állításom igazolására utalok azon, kiváló tu
dományos és irodalmi tekintélyek által tett nyi
latkozatokra, a melyek ujabb időben Németország
ban, Franciaországbcin s legújabban kiváló mérvben 
Angliában és egyebütt mind gyakrabban és mind sü- 
rüebben jelennek meg, s a mely nyilatkozatok mind 
jobban széttépik azon fátyolt, a melyet, a sajtót 
majdnem teljesen hatalmába keritett zsidóság, 
az európai nemzetek szemei elé oly démoni ügyes
séggel vont.

Ugyanezért, t. ház, egyúttal fejtegetéseimben 
a fősulyt hazánk viszonyaira fogom fektetni. 
/Halljuk!/

Hunfalvy János "Magyarország ethnographiája" 
czimü müvében foglalt idevágó statisztikai adatok 
szerint, a mely adatokat Schwicker tanár, a munka 
német fordítója, további adalékokkal bővítette, - 
volt Magyarországban, a II. József császár által 
elrendelt összeírás szerint:

1785-ben 75,089 zsidó, 20 évvel később 1805- 
ben volt 127,816, 1840-ben 241,632, 1848-ban 
292,000, az 1857-ki osztrák népszámlálás szerint 
413,118, az 1869/70-ki népszámlálás szerint pedig
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/a katonákon kivül/ 552,133 zsidó.
Eszerint tehát a zsidók létszáma 1785-től 

1870-ig, vagyis rövid 85 év alatt majdnem meg- 
nyolczszorozódott, s ugyanezen statisztikai adatok 
tanúsága szerint a zsidó elem nálunk átlag minden 
30 évben megkétszerezi magát.

/Kovách László: Bár a magyar is tenné! 
Tanuljunk tőlük!/

ISTÓCZY GYŐZŐ: Ei'en szabályszerű megdup
lázódást a jövőre zsinórmértékül alkalmazva, s e- 
lőlegesen megjegyezve azt, hogy ugyanazon számítás 
alapján van jelenleg hazánkban 710,000 zsidó, lesz 
zsidó Magyarországon kerekszáramal az 1900-ik évben
1.100.000 /Élénk derültség./ 1930-ban 2.200,000 
/Kagy derültség,/, 1960-ban '4.400,000, 1990-ben
8.800.000 és 2020-ban 17.600,000 zsidó.
/Hosszas élénk derültség. Halljuk!/

Tehát 1870-től számítva, 150 év múlva, 1878- 
tól számítva pedig 142 év múlva, vagyis csupán öt 
évvel hosszabb idő alatt, mint amennyi ma bennün
ket elválaszt azon időtől, amidőn a pozsonyi vár 
tróntermében felhangzott a "Vitám et sanguinem*' 
kiáltás: lesz hazánkban legalább is két millióval 
több zsidó, mint amennyi összes lakossága van je
lenleg szent István birodalmának.

Hogy a zsidó lakosság évtizedről-évtizedre 
mindinkább túlszárnyalni fogja a nem-zsidó lakos
ságot; ennek bővebb bebizonyítására hivatkozom Fé
nyes Elek "Magyarország statisztikája” czimü müvé
re, a melynek adatai szerint 1787-ben, Magyar- 
és Horvátországban, - a határőrvidéket és Erdélyt 
nem számítva, - összesen 7.116,789 főnyi lakosság 
Íratott össze. Az 1869/70-ki népszámlálás szerint 
pedig, egyenlő számítási alap tekintetéből Erdélyt 
és a határőrvidéket szinte kihagyva, - volt Ma
gyarországban és polgári Horvátországban összesen 
12.773,227 lélek. Tehát az 1870-ik évig 85 év a- 
latt majdnem megnyolczszorozódott zsidóságot is 
beleértve, az összes lakosság 83 év alatt még meg 
kétszereződött távolról sem.

E csekély szaporodási arány alapján, a nem
zsidó lakosság csak körülbelül minden 110 évben
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kétszereződvén meg, a magyar birodalomban az 
1869/70-ki népszámlálás idején volt 14.865,000 
nem-zsidó 150 év múlva 35.136,440 főre szaporod
nék, ami azt a képtelenséget involválná magában, 
hogy ezen országban, az ugyanakkor itt élendő
17.600,000 zsidóval együtt összesen 52 és fél mil
liónyi lakosnak subsistentiája lehet. Mi tehát, a 
zsidó lakosság folytonos rapid szaporodása mellett 
jövőre folyton hanyatlani fogunk.

És arra nézve, t. ház, hogy a nem-zsidó la
kosság nem fog jövőre nemcsak az eddigi arányokban 
nem, de absolute véve sem, szaporodni, sőt hogy az 
évtizedről-évtizedre számerőben egyenesen fogyni 
is fog: arra nézve, t. ház, máris elértük a for
duló pontot.

Ugyanis, az országos m. kir. statisztikai hi
vatal részéről az 1875-ik évre közzétett évkönyv 
tanúsága szerint Magyarország és Erdély lakossága 
az 1875-ik év végén 35,786 lélekkel kevesebb volt, 
mint hat évvel azelőtt az 1869-ik év végén. Az 
1869/70-ik évi népszámlálás szerint ugyanis még 
13.561,245 főnyi lakossága volt Magyarországnak 
és Erdélynek, holott az 1875-ik év végén már csak 
13.525,459. Hat hosszú év, és szaporodás helyett 
közel 36 ezer lélekkel való fogyás!

Igaz, hogy ezen fogyás főoka az 1872. és 
1873. években dühöngött cholera volt, a melynek 
folytán lakosságunk 1872-ben 17,083 lélekkel, sőt 
1873-ban 307,263 lélekkel fogyott.

Ezzel ellentétben mit látunk a zsidó lakos
ságnál? Azt a meglepő jelenséget, hogy mig a most 
emlitett két choleraévben az összes lakosság 
324,346 lélekkel - az 1870-től 1873-ig terjedő 
négy évi időszakot véve pedig 143,941 lélekkel fo
gyott: a zsidó lakosság létszáma, tekinteten ki- 
vUl hagyva a szünet nélküli tömeges bevándorlást, 
csupán születési többlet utján, 1870-től 1873-ig 
20,030 lélekkel szaporodott.

Tán mosolyogni fognak sokan, - mert hisz 
czélzatosan már hozzá vagyunk szoktatva, hogy a 
zsidókérdést humoristikus oldaláról tekintsük, ne
hogy annak rettenetes komolysága eszünkbe jusson,
- mondom tán mosolyogni fognak sokan, ha ezen meg-
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lepő adat kapcsán azt állítom, hogy annyi, bennün
ket kegyetlenül pusztító betegségeken kívül, még a 
cholera és egyéb epídemíák is kímélik a zsidót. És 
pedig ez egy kétségbevonhatatlein biologiai, tör
ténelmi és statisztikai tény.

Ezen állításom bebizonyítására hivatkozom e- 
zuttal a "Revue de Francé” czimü folyóiratnak
1875. évi októbér 31-ki füzetére, a melyben egy A. 
L- jegyű biolog, - a kit, mivel magyarországi 
adatokkal sokat és behatóan foglalkozik, hajlandó 
vagyok egy kiváló orvos hazánkfiának tartani, - 
”De la race juive” czimü czikkének ezen feliratú 
fejezetében: '’lmmunité des Juifs en ce qui concer- 
neles maladies contagienses” /”A zsidók mentessé
ge a ragályos betegségeket illetőleg'*/ egyebek 
közt a következőket írja:

"Sauval, Histoire et recherches sur les anti- 
quités de Paris" czimü munkájában, e tárgyra vo
natkozólag hivatkozik egy Gontz Dávid nevű króni
kásra. Ezen krónikás elbeszéli, hogy 1348-ban 
/t.i. az u.n. feketehalál-epidemia dühöngésének é- 
vében, a mely epidemia egy ideig a kevéssel aze
lőtt nagy hévvel megkezdett angol-franczia száz é- 
ves háború folyamát is megszakította, és áldozatai 
között Petrarca "Laurá"-ját is elragadta,/ "a ha
lálozás oly nagy volt a keresztények között, hogy 
tíz közül alig maradt életben egy. Ellenben a 
zsidók megkímélve lettek általa, s ha haltak is 
meg közülük, úgy nagyon kevesen. Az égnek szintúgy 
mint a természetnek e kegye majdnem egész Európa 
haragját reájuk zúdította. Ugyanegy időben üldöz
ve lettek Franciaországban, Németországban, Spa
nyolországban, azzal vádoltatván, hogy a kutakat 
és a folyókat megmérgezték.'' "Ugyanezen feketeha- 
lál-epídemíára vonatkozólag egy régi történetíró, 
Tschudi szószerint ezt mondja: "Cette maladie n' 
atteignit les Juifs dans aucun pays". "Ezen beteg
ség egy országban sem érte a zsidókat." /Ezzel 
kapcsolatban megjegyzem, hogy egész Nyugat-Európa 
példájára ugyanazon időtájban Nagy Lajos király 
Magyarországból is kiűzte őket, ahonnét, valamint 
az egész Nyugat-Európából is kiűzött zsidók III.
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Kázmér lengyel király által, zsidó kedvesének, 
Eszternek unszolásaira, a szerencsétlen, általuk 
végkép tönkretett Lengyelországba lőnek befogad
va./

Továbbá, ugyancsak a "Revue de Francé" szaka
vatott czikkirója, úgy a múlt századokból mint 
a legújabb korból, egész sorozatát közli a törté
neti és statisztikai adatoknak, a mely adatok 
bizonysága szerint, a zsidók, a járványos betegsé
gek: nevezetesen a cholera, typhus, dyssenteria, 
torokgyik sat. által, sőt még a váltóláz s egyéb 
betegségek által is, sokkal kisebb mértékben tá- 
madtatnak meg, mint a nem-zsidók.

Ezen számos adatok közül csak kettőt idézek, 
a melyek fővárosunkra vonatkozván, bennünket leg
közelebbről érdekelnek:

"A zsidók mentessége a cholerától - folytatja 
czikkirónk, - igen számos orvos által észlelte- 
tett. Dr. Tormay szerint. Pesten, 1851-ben, a cho
lera folytán beállt halálozás aránya 100 nem-zsi
dóra nézve volt 1.85 %; holott a zsidókra nézve 
csak 0.237%" /Tehát az ez évi cholera alatt a ha
lálozás aránya majdnem nyolcszor nagyobb volt a 
nem-zsidóknál, mint a zsidóknál./ "Az 1866-ik évi 
cholera alkalmával ugyancsak Pestváros közkorházá- 
ban 100 megbetegedési eset közül 51 eset halállal 
végződött, holott a zsidó kórházban ugyancsak 100 
cholerabeteg közül csupán 34 halt el."

Bármi legyen is oka ezen sajátszerü tünemé
nyeknek, akár mint sokan állitják, a zsidók fel
sőbb fokú vitálitása, a mire a magas életkort e- 
lért zsidók nagy száma és általában a nálunk fen- 
forgó csekélyebb halálozási arány is utalni lát
szanak; akár feküdjék az ok azon körülményben, 
hogy a zsidók minden, nagyobb phyzikai erőkifej
tést igénylő munkákat óvatosan kerülnek; /Egy hang:- 
Ez már igaz! / akár pedig kedvezőbb vagyoni viszonya
ikban, a melyek között nemcsak első szükségleteik, 
hanem kényelmi igényeik is bőséges kielégítést 
nyernek; akár feküdjék végre az ok mindezen ténye
zőkben együttvéve: egy dolog bizonyos, t. ház, s 
ez az, hogy az eredmény egy és ugyanaz reánk néz-
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ve, s ezen eredmény: a csekély halálozási arány és 
a szapora születések utján való rapid növekvése a 
zsidó lakosságnak, a szünet nélkül tartó tömeges 
bevándorláson kivül.

És ha még más istencsapásai nem volnának, 
a melyek bennünket pusztítanak, és a zsidót megkí
mélik!

Az 1869/70-iki népszámlálás szerint, az 
553,641 zsidó közül közös hadseregbeli katona csak 
1295 volt Magyarországban, sőt honvéd csupán 213, 
mondd kétszáztizenhárom! S bizvást feltehetjük, 
hogy ezeknek is legalább felerésze katona-orvosok
ból és más jól fizetett non-combattansokból áll.

Akkor tehát, midőn mi, a hazának külellensé- 
gekről való megvédése czéljából vérünkkel áztatjuk 
e földet, s amidőn ifjúságunk virága ezerével és 
tízezerével hull el a csatamezőkön: a zsidók, da
czára az általános védkötelezettségnek, nemcsak- 
hogy minimális részben találhatók a hadsorokban, 
de sőt a bennünket emberekben és vagyonban kegyet
lenül pusztító háborúk ő nekik a legjövedelmezőbb 
pénzforrásokat nyitják meg, minden hadjárat reájuk 
nézve csupán azt eredményezvén, hogy néhány tuczat 
zsidó liferans ugyanannyi millionáriussá, ezer meg 
ezer más zsidó üzér pedig ugyanannyi gazdag ember
ré avancirozik.

Eszerint tehát még a mi nemzeti szerencsét
lenségeink is cscik további gazdagodásuk kutforrá- 
saivá, további rohamos előrehaladásuk emeltyűivé 
válnak.

ügy hiszem, t. ház, hogy az általam szem elé 
állított statisztikai adatok alapján mostmár tel
jes biztonsággal vonható le az a következtetés, 
hogy míg a zsidó elem évtizedről-évtizedre roha
mosan szaporodni fog, s két-három generátió alatt 
az országot teljesen elárasztani fogja: mi, a nem- 
zsidó elem, évtizedről-évtizedre fogyni, s a reánk 
nézve kedvezőtlen kimenetelű "létérti küzdelemben" 
mindinkább eltűnni fogunk; vagyis, hogy Disraeli- 
nak, a zsidó érdekek és czélok leggeníálisabb és 
leghatalmasabb képviselőjének klasszikus szavaival 
éljek: "a zagyvavérü alsóbb faj - vagyis a mi fa-
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junk, - elenyészik;” '*a tiszta vérü felsőbb faj - 
vagyis s zsidó faj - pedig megáll és fenmarad”.

Hogy ez a processus nem fog kimondhatatlan 
szenvedések nélkül lefolyni, tán felesleges is em
lítenem. Valamint a halálküzdelem egyes embereknél 
kinokkal és gyötrelmekkel jár, úgy az egyes nemze
teknél és népfajoknál sincs az máskép.

A nem-zsidó lakosság fogyása természetszerű 
következménye annak, hogy az ország vagyona lépés- 
ről-lépésre, fokról-fokra, mindinkább kicsavarta- 
tik a mi kezeink közül, s ekkép emberekben úgy 
mint vagyonban mind szükebb és szükebb körre szo
rulunk. Érzi e zaj nélküli, de annál gyászosabb 
sikerrel folyó processus nyomasztó hatását - látja 
a mindegyre növekvő általános elszegényedés nagy 
mérveit mindenki az országban; kutatja mindenki 
annak okait; mi itten kriminálunk és rekriminálunk 
egymás ellen, vádolva egymást a már-már elviselhe
tetlen országos bajokért. Csak egyről, a valódi a- 
lap-okról, a melyet pedig mindenki érez, nem te
szünk soha említést; mert hát ezt a valódi alap-o
kot, a melyről soha semmit sem olvasunk az újsá
gokban, fejtegetni nem divatos, sőt, sőt egy kissé 
veszélyes is. És ezen pálliáló politika mellett 
mind mélyebbre eszi be magát a rákseb nemzetünk 
testébe.

De hát az a vasgyürü, melyet a zsidók az 
ország népe körül vontak, és a mely vasgyürüt nap- 
ról-napra mind összébb és összébb vonnak körülöt
tünk: azt hiszik-e a zsidók, hogy az már széttör- 
hetetlen? Azt hiszik-e, hogy ez a nemzet, a mely 
ezer éven át, a tatár meg a török pusztítás és az 
osztrák absolutizmus századait túlélte s a muszka 
invázió következményeit is kiheverte; csak azért 
fogja tiz év múlva megünnepelni állami létének 
ezer éves jubileumát, hogy már a következő első 
évszázadra testamentumát megcsinálja, a melyben 
a zsidókat teszi általános örököseivé? S azt hi
szik-e a zsidók, hogy mi csak azért féltjük ez or
szágot és jövőjét az orosz hatalomtól, hogy két- 
három generátio alatt Zsidóország legyen Magyaror
szágból?

Ha a jövőre nézve a zsidók tájékozást akarnak
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szerezni maguknak e nemzetnek, minden szabadelvü- 
sége daczára, irányukban követendő magatartása fe
lett: úgy tanulságot meríthetnek a magyar nemzet 
féltékenységéből politikai supremátiája iránt, a 
mely féltékenységnek köszönhetjük azt is, hogy 
mindeddig magyar miniszteri székben egy sem ült 
közülük, mint ahogy ültek és ülnek a többi európai 
államok kormányainak padjain.

De, ha a magyar nemzet féltékeny politikai 
supremátiája iránt; még kevésbé fogja tűrni azt, 
hogy a zsidók őt vagyonilag végkép tönkre tegyék, 
s ez által, valamint egyéb utakon is, léteiét 
tegyék kérdésessé. Kezeitekbe keríthetitek vagy 
terrorizálhatjátok sajtóját s ezezel egyidőre fé
ken tarthatjátok, némaságra kárhoztathatjátok köz
véleményét; kezeitekbe keríthetitek vagyonának 
legnagyobb részét; kezeitekbe keríthettek minden 
materiális és morális tényezőt - egyen kivül, s az 
egy: a phyzikai, materiális erő. És ha annyira 
mennek a dolgok, hogy az ország népének csak ulti
ma rátio marad hátra: nem mi leszünk azok, a kik a 
rövidebbet huzzuk.

Egymás mellett, egyikünknek vagy másikunknak, 
a dolgok természetes szükségszerüsége folytán el 
kell pusztulnia: ez az alternatíva. Mi élni aka
runk, s akarjuk, hogy e föld a mienk maradjon: vá
lasszatok!

Többé-kevésbé ugyanily viszonyok forognak 
fen, többé-kevésbé ugyanily fokra jutottak a bajok 
a többi európai államokba is, ahol a zsidóság 

, nem annyira relatív számereje, mint inkább finan
ciális és politikai túlsúlya által gyakorolt vé
szes befolyást az államra és a társadalomra. Zsi
dó politikusok zsidó érdekben intézik az elsőrangú 
európai államok kormányait, vezérlik törvényhozó 
testületeit, s ezen zsidó státus bölcseség mellett 
aztán a vagyonilag mindinkább tönkre tett népeknél 
felburjánzik a sociáldemokrátia, a melynek légióit 
ismét zsidók vezetik rohamra a fenálló társadalmi 
rend ellen; - a politikai pártküzdelmeknek egész 
az ellenségeskedésig menő élesítésével s elmérge
sítésével és az egyes nemzeteknek folyton egymás
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ellen való uszításával, nemcsak politikai és in- 
ternatiohális hecczmesterek szerepét viszik, hanem 
a keresztény felekezeteknek is egymás ellen szünet 
nélkül való ingerlésével, - ők, kik a maguk részé
re mindig tolerantiáért kiáltoztak, - a keresz
tény felekezetek közti békét is zavarják, s igy a- 
zok természetes tovább fejlődését akadályozzák: s 
teszik mindezeket azért, hogy "inter duos litigan- 
tes” ők mint harmadikak, "örvendhessenek" és gya
rapodhassanak. Bevallhatlan terveiket társadalmunk 
ellen csak a mi corrumpálásunk utján valósíthatván 
meg: megvesztegethetnek minden hozzáférhető embert 
8 ezen megvesztegetés annál nagyobb mérvekben 
fog sikerülni nekik, minél inkább tönkre tesznek 
bennünket vagyonilag; mert "paupertas maxima me- 
retrix:" s igy ezen rendszeres megvesztegetés ál
tal önmagunkat használnak fel arra, hogy egyikünk 
a másikát tönkre tegye: - mindezen üzelmeikkel 
tervszerüleg aláásván az európai társadalom, a ke
resztény civilisátió épületének alapjait.

Mi lesz az ezen európai krízisből való kibon
takozás? Ha egyébb megoldási módozat fel nem lesz 
található, kétségtelenül az, a mi a korábbi száza
dokban is volt hasonló bajok közepette, s a melyet 
helytelenül a vallási fanatizmusnak tulajdoníta
nak, de a mely kibontakozás nem volt egyéb mint 
az európai népek végső önvédelmi rendszabálya: az 
ultima rátióra való hivatkozás.

Szerencsére, napjainkban nincs többé szükség 
az ultima rátióra a czélból, hogy az európai népek 
magukat a zsidó elem növekvő túlsúlya ellen meg- 
védhessék, föltéve, hogy a zsidó nép önmaga is se
gédkezet nyújt a zsidókérdés problémájának, korunk 
szellemében való megoldására.

E megoldás pedig nem más mint a hajdani zsidó 
haza visszaállítása.

Mióta Titus és utána Hadrián római császárok 
megsemmisítették Zsidóországot, lerontották a 
templomot és a zsidó népet hazájából kiűzve, hon- 
talaná tették, 1800 év óta soha sem volt oly ked
vező alkalom, soha sem voltak oly kedvező a cons- 
tellátiók mint ma, jóvátehetni azt az ígazságta-
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lanságot, a mely a hazájától megfosztott zsidó né
pen - helyrehozhatni azt a világtörténelmi botlást 
a mely egy ily életerős, s z í v ó s  és constans nép
fajnak önálló állami megsemmisítésével elkövette
tett.
A pogány római császárok ellenszenve, utóbb a ke
let-római keresztény császárok fanatizmusa, a he
tedik századtól kezdve pedig az arab s később 
az ozmán mohamedán túlsúly keleten, ághághatatlan 
korlátokat, legyőzhetetlen akadályokat gördítet
tek a zsidó állam esetleges restaurátiójának nem
csak megvalósítása, de még puszta eszméje elé 
is.

Különben ezen restaurátiót az európai keresz
tény népek a középkorban nemcsak időszerűnek nem, 
de még szükségesnek sem látták; mert sokkal egy
szerűbb eljárásnak tartották, a koronkint égetővé 
vált zsidókérdés nehéz problémáját a zsidók tö
meges kivégzése utján megoldani. /Nagy derültség./ E- 
zen drastikus politika mellett aztán a zsidó elem 
az európai államokban koronkint meg-meggyérülvén, 
az állapotok egyideig megint türhetőkké váltak.

De már napjainkban, a zsidó kozmopolitikus 
hatalom teljének zenithjén, amidőn a zsidó allian- 
ce puszta intésére valamennyi európai állam kormá
nya siet imterveniálni minden, a zsidókon elköve
tett legcsekélyebb erőszakoskodás eseteiben is, 
noha az ily erőszakoskodási esetek előfordulásának 
mindig maguk a zsidók az okai: napjainkban ama 
drastikus politika csak nagy állami megrázkodta- 
Jbások, vagy több állam társadalmára kiterjedő so- 
ciális convulsiók eseteiben lenne követhető, s 
ily esetekben, ha kell, fog is követtetni.

Hogy ily viszonyok között az európai népek 
saját államaik kormányai által kénytelenek-kellet- 
lenek kinpadra vannak huzva, s a zsidók élve az 
alkalommal, bosszút állanak rajtuk mindazon igaz- 
ságtaleuiságokért és kegyetlenségekért, a melyeket 
ezen népek ősei az ő őseiken elkövettek, s kitűnő 
társadalmi szervezetüket minden akadály nélkül 
felhasználva, pusztítják ezen népeket: nagyon 
is természetes.



De ki fogja ezeket egészséges állami és tár
sadalmi állapotoknak tartani? - Úgy hiszem senki, 
még maguk a zsidók sem.

Ezen, Európára nézve capitális fontossággal 
biró dilemmának tehát csak egyetlen elfogadható 
s korunk szellemének megfelelő megolHása lehet, s 
e megoldás az, a mire mint említettem, 18 száz év 
óta soha sem volt oly kedvező alkalom mint nap
jainkban: a zsidó állam visszaállítása Palestiná- 
ban.

Távolról sem vindicálom magamnak az eszme e- 
redetiségét. Megfordult az az eszme, hogy a zsidók 
hazájukba visszatérjenek, többé-kevésbbé határo
zott alakban minden főben, a mely a zsidókérdés 
problémájával foglalkozott, Luther-tői kezdve 
Fichte-ig s ettől Goldwin Smith-ig, a ki a "Nine- 
teenth Century" czimü angol folyóirat f. é. május 
havi füzetében egyenesen azzal a határozott javas
lattal lép fel, hogy a török birodalom jelenlegi 
zilált állapota mellett itt a kedvező alkalom, a 
zsidóknak saját hazájukat visszaadni, s ekkép Zsi
dóországot visszaállítani.

És miért ne? tisztelt ház!
Korunk a nemzetiségek, a népfajok tömörülésé

nek, az államoknak a nemzetiségi elvre való ala- 
pittatásának - de emelett egyszersmind a régi tör
téneti múlt feléledésének is, korszaka. Ha Magyar- 
ország, ezen két nagy elv alapján. Mohácsnál el
vesztett állami önnállóságát 1867-ben visszanyer
te; - ha Görögország s a Balkán-félszigeti többi 
keresztény népek részint már korábban visszanyer
ték, részint pedig azon utón vannak, hogy idővel 
visszanyerik, csekély módosulásokkal, ugyanazon 
állami configurátiókat, a melyekkel az ozmán hódí
tást megelőzőleg, századok előtt bírtak; - ha 
Németországban Barbarossa birodalma csak 600 év 
múlva éledt föl ismét; - s ha végre Itália, a ró
mai birodalom szétzuzatása után csak 1400 év múlva 
nyerte vissza újra egységes állami és nemzeti lét
eiét: miért ne lenne ilyesmi lehető a hajdani egy
séges Itália megszűnte előtt csak 400 évvel koráb
ban szétrobbantott zsidó államra nézve?
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Hallom az ellenvetést, hogy a felhozott ese
tekben az illető nemzetek, szabadságuknak, vagy 
állami egységüknek visszanyerése előtt is már az 
illető országokban laktak, s igy tulajdonkép csak 
államformájuk változott meg; holott a zsidó nép ma 
mindenütt nagyobb tömegekben lakik mint Palestiná- 
ban.

De hát kérdem, t. ház, nem áll-e még ma is a 
zsidó állam közöttünk Európában mint állam az 
államban, helyesebben mondva, mint állam az álla
mokban? - Kérdem, melyik európai állam szervezete 
versenyezhet a zsidó egyetemes köztársaság szerve
zetével, a mely zsidó universalis respublica fő
kormánya a párisi alliance israélite s elnöke ezen 
társulat elnöke? - Kérdem, szétszakadt-e minden 
kötelék, a mely a zsidó népet eredeti hazájához 
csatolta valaha, s kitörölte-e szivéből a zsidó 
nép az ősi haza iránti ragaszkodást? - Elmosod- 
tak-e a régi traditiok, a melyek a hajdani nemzeti 
dicsőség színhelyeivel elválhatatlan kapcsolatban 
vannak? - Nem ragaszkodik-e e nép az ősi szokások
hoz, sőt nagy részben még a régi öltözékhez, 
nyelvhez és Íráshoz is, oly mérvű szívóssággal és 

scrupulositással, a melyhez hasonlót nem mutat fel 
a történelem? - Nem ünnepli-e meg e nép, hazájá
nak, fővárosának, temlómának feldulatása emlékét 
évenkint, az erre szentelt gyásznapon, mint a leg
nagyobb nemzeti szerencsétlenséget? - Nem vándo- 
rol-e évenkint ezer meg ezer zsidó a világ minden 
rédzéből Palestinába, hogy Jeruzsálemben, a Mori- 
ah-hegy szikláira borulva, siránkozzsinak és kese
regjenek az eltűnt nemzeti dicsőség felett, s hogy 
haláluk után, atyáik mellett, az ősi haza földjé
ben nyugodhassanak? - S nem megy-e apietás még a 
régi haza röge iránt is annyira, hogy számtalanon 
földet hozatnak Palaestinából, hogy annak porát 
haláluk után holtesteikre hintessék?

Ahól a régi haza, a régi traditiók, a régi 
nemzeti emlékek és a történelmi múlt iránt i ly 
tántoríthatatlan ragaszkodás, ily forró érzel
mek nyilvánulnak: ott a régi haza visszaállításá
nak megtörtént kimondása és annak megnépesitése és

- 38 -



szervezése között tán egy rövid év sem fogna le
folyni, annyival kevésbbé, mert hisz a jelenleg 
úgyszólván nomád zsidó nép a legmozgóbb elem a vi
lágon, s vagyona legnagyobb részt ingóságokba 
lévén fektetve, legnagyobb része akár 48 óra alatt 
megváltoztathatja lakhelyét. /Élénk derültség. Hall
juk!/

Anthropologiailag constatált tény lévén pedig 
az, hogy egy nép sem képes minden éghajlat alatt 
oly könnyen meghonosulni mint a zsidók: a föld 
minden zónájából visszavándorlandó zsidók, az ősi, 
congeniális földön minden nehézség nélkül accli- 
mátizálódni fognál. /Derültség./

Tehát Zsidóország visszaállítása ellenében, a 
Palaestinában található zsidó lakosság aránylag 
gyér volta nem lenne akadály, annyival kevésbbé, 
mert az utóbbi években a zsidó visszavándorlás Pa- 
laestinába, mintegy jeléül az időnek, különben 
is nevezetes mérveket öltött; - a Palaestinát kör
nyező Syriában, Arábiában s Afrika középtengeri 
parvidékein pedig jelenleg is nagy tömegekben lak
nak zsidók.

A mi mármost a zsidó állam Keleten való fel- 
állitásának politikai szükségességét és opportu- 
nitását illeti: erre nézve, úgy hiszem, elég utal
nom a Kelet jelenlegi hatalmi és nemzetiségi vi
szonyaira. A semitikus zsidók legközelebbi vérro
konai: az arabok, már rég lejátszották szerepüket; 
Egyptom állami életképessége is szerfölött problé- 
matikus; az erőben megfogyatkozott török birodalom 
pedig, leszámítva hősi hadseregének az egész vilá
got joggal bámulatba ejtett vitézségét, nélkülözi 
s mind nagyobb mérvben nélkülözni fogja azon mate
riális és morális tényezőket, a melyek egy egész
séges fejlődésü államszervezet biztos és maradan
dó fenállhatásának elengedhetetlen garantiáit 
képezik.

A Kelet kitombolta magát; a hajdan azt vas
markok között tartott népek hanyatlásba, tespedés- 
be estek. Szükséges tehát, hogy ott egy pezsgő é- 
leterejü, intelligens, hangyaszorgalmú, előrehala
dó, nagy jövővel biró uj elem, mint a zsidó jelen



jék meg a küzdőtéren, s vegye át a vezérszerepet, 
a mely vezérszerep őt, a részint vele vérrokon 
semita, részint pedig a vallására nézve vele ro
kon természetű mohamedán törzsek között sokkal job
ban megilleti, mint a hozzá teljesen idegen euró
pai keresztény népek között, a mely európai ke
resztény népeknek teljességgel nincsen semmi szük
ségük, sem pedig kedvük a zsidó vezényletre és 
kormányzatra.

A zsidók, kitűnő szellemi tehetségeikkel, ma
gas politikai, jogi, kereskedelmi és financiális 
képzettségükkel, kivált pedig roppant pénzhatal
mukkal, a főleg nagy, chronikus pénzszükségben 
szenvedő török birodalom regenerátióját eszközöl
hetik Ázsiában, /Nagy derültség./ s mint szultán ö 
felségének kipróbált ragaszkodásu, loyális alatt
valói, avagy föltétlenül megbizható hü szövetsége
sei, hatalmas támaszaivá válhatnak az annyi oldal
ról szorongatott, annyi ellenségektől környezett 
ozmán birodalomnak.

Mérhetetlen tér nyilik nekik a Keleten, ki
fejteni hatalmukat, s a visszaállított régi haza 
határait időnként mindinkább kiterjesztve, egy 
hatalmas keleti birodalom alapjait vethetik meg; 
miáltal nem mint jelenleg teszik, más nemzetek ál- 
czája alá bújva, s igy kevéssé tisztességes, mert 
képmutató módon, hanem nyiltan és bevallottan, 
mint a zsidó állam polgárai, követhetik nemzeti 
tendendiáikat, valósíthatják meg minden akadály 
nélkül nemzeti aspirátióikat, tisztelve az egész 
világ által, a mely őket most, mint más nemzetek 
parazitáit, megveti és gyűlöli; - ekkép előharczo- 
saivá válván a visszamaradt és hanyatlásnak indult 
Keleten a civilisátiónak, a művelődésnek és az ál
taluk közöttünk annyira hangoztatott humanitárius 
elveknek.

De az ősi nemzeti traditiókon vallásos pie- 
tással csüngő zsidó népben, a régi haza vissza
szerzésének és nagygyá tételének eszméje napjaink
ban is él.

Erre vonatkozólag érdekesnek tartom egy hír
lapi közleményt emlékezetbe hozni, a mely közle-
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mény az 1876. év nyarán a fővárosi összes politi
kai lapokban megtette a körutat. A "Pester Lloyd"
1876. évi augusztus 28-iki és a "Nemzeti Hirlap" 
augusztus 27-iki számai szerint e hírlapi tudősi- 
tás következőleg hangzik:

''Zsidóország helyreállítása. A "Hamagid" hé
ber hirlap egy londoni levelet közöl, melyben 
azt mondja, hogy a török kormány Angliában lévő 
számos zsidó hitelezőinek felajánlotta Palaestina 
egy részét. Konstantinápolyi lapok arról tudósíta
nak, hogy Sir Hammond összeköttetésben áll Gwedal- 
lá-val, egy, angol, francia és osztrák zsidókból 
álló társulat alapítójával, a mely társulat 8 mil
lió font sterling tőkével azon van, hogy a magas 
portától az egész szent földet megvegye. Gwedallá- 
nak egy közleménye szerint, az európai nagyhatal
mak jóváhagyása nélkül az átengedésre nem lehet 
gondolni; van azonban remény, hogy az üzlet mégis 
létrejő. Már évek óta egész Európa legbefolyáso
sabb házainál sikerült az érdekeltséget az ügy í- 
ránt felkelteni, és pedig nem eredmény nélkül. 
Gwedalla legközelebb személyesen szándékozik Kon- 
stantinápolyba menni, hogy az ügyet ott helyben 
szorgalmazza.”

Ezen, ismert kiváló zsidó férfiak mint sze
replők neveit emlitő és részletekbe is ereszkedő 
hirlapi közlemény annak idején nem dementáltatott. 
Azon titkolódzó eljárás mellett, melyet a zsidóság 
a nem-zsidó közönség számára is irt lapjaiban, 
saját házi ügyeit illetőleg követ, közelebbi rész
leteket a dologról nem tudhatni. Alapuljon a fel
olvasott közlemény valóságon avagy sem: egyet az 
mindenesetre bizonyit, s ez az, hogy a zsidó nép 
egy része hőn óhajtja hazája visszaszerzését.

Mi az oka annak, hogy a zsidó nép ezen része, 
daczára a rendelkezése alatt álló nagy eszközök
nek, nem tud czélt elérni: positivitással nem tud
hatni. De gyanítható. Ez az ok azon mindenható és 
terveikkel az egész világot átölelő zsidó hatalma
sok gátló közbelépte, a kik sokkal kényelmesebbnek 
találják a zsidó politikusok és zsidó államférfi
ak szerepét továbbra is Londonban, párisban, Ber-
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1inben, Bécsben, Budapesten s egyéb európai fő
városokban játszemi, és a kik szűknek találnák 
magukra és világrengető terveikre nézve Palaestina 
határait, sokkal előnyösebbnek tűnvén fel előttük, 
a zsidó temdentiákat, az európai nemzeteknek való 
parancsolással követni. Ezen, terveikkel az egész 
világot átölelő zsidó hatalmasok, népük érdekeit 
sokkal inkább előmozdíthatni vélik azáltal, ha a 
zsidó nép továbbra is más népeken élősködik, s a- 
zok életerejét szivja. Ezek a zsidó hatalmasok 
az európai népek társadalma ellen -azon vakmerő 
tervet forralják, hogy ezen társadalmat anyagilag 
és moraliter mindinkább tönkretegyék a parancsaik
nak vakon engedelmeskedő zsidó légiókkal, a mely, 
ellenünk csöndes irtóháborut viselő légiók ellen 
sem szuronyaink, sem ágyúink nem használnak sem
mit; - ezen zsidó hatalmasok arra spekulálván, 
hogy ekkép ezen társadalmat lassú halállal kiöl
jék, és helyébe egy, kizárólag zsidókból állandó 
társadalmat ültessenek.

De nagyon csalatkoztok számitásaitokban, 
urak. Mert ne csináljatok magatoknak illúziókat 
aziránt, hogy ezen pokoli tervetek nem fog sike
rülni; és mivel a világtörténelem körben mozog, e- 
redménye csak az lesz, a mi volt a korábbi száza
dokban is hasonló viszonyok között, bármennyire a 
sötétség századának erőlködjetek is bélyegezni 
aztán a mi századunkat is.

Mesterileg űzött szemfényvesztéstek nem fog 
már hosszú ideig sikerülni, és a benneteket elé
rendő katasztropha órájában hiába fogjátok a vész
harangot huzni, az egész világot segítségül hiva: 
nem lesz egy hang, mely mellettetek felszólalni
- nem lesz egy kar, mely mellettetek felemelkedni 
fog; mert lejátszani fogjátok az európai népek 
között oly hosszú ideig mesterileg vitt álnok sze
repeteket.

Azért tehát csak lásson mielőbb hozzá a zsidó 
nép saját jól felfogott érdekében is, hogy a prob
léma gyökeresen megoldassák, és a mindkettőnkre 
nézve tűrhetetlen állapotok mielőbb véget érjenek.

Es most nem azon, holmi exterminationális
- 42 -



theoriát, valló zsidó kozmopolitákra appellálok, a 
kik, noha mindinkább kivetkőznek a zsidóság speci- 
ficus külső sajátszerűségeiből, sőt a régi tradi- 
tiókból, szokásokból gúnyt is űznek; de mindennek 
daczára, az őket környező európai társadalmi rend
del nemcsakhogy őszintén megbarátkozni nem tudnak, 
s velünk összeolvadni nem akarnak, de sőt szünet 
nélkül sötét terveket forralva, egyenesen társa
dalmunk s annak alapjai ellen törnek; hanem appel
lálok a zsidó patriótákra, azon zsidó patriótákra, 
a kik közel két évezreden át hiven megőrizték az 
ősök hagyományait, a kik melegen ápolják keblükben 
a feldúlt régi zsidó haza reminiscentiáit, és a 
kik hőn táplálják szivükben azon reményt, hogy 
az a föld, a melyen atyáik járdáitak, az a föld, a 
mely hajdani nemzeti dicsőségük szintere volt, új
ra nemzetüké lesz, s mint állam nagyob és hatalma
sabb lesz, mint volt dicső királyaik alatt, ezek
re a zsidó patriótákra appellálok: ragadják meg az 
alkalmat hazájuk visszaszerzésére. Most, midőn a 
Keleten minden inog és mozog, most van a legkedve
zőbb pillanat a diplomátiai nehézségek legyőzésé
re is.

És aztán, a kik idegeneknek érzik magukat kö
zöttünk Európában; a kik exclusiv nemzeti és faji 
sajátszerűségeiket megtartani akarják; - a kik 
nem képesek közöttünk megélni anélkül, hogy közöt
tünk továbbra is államot az államban ne képezze
nek; - a kik az európai társadalmi renddel őszin
tén kibékülni s a keresztény civilisátiót minden 
fentartás és hátsó gondolat nélkül elfogadni nem 
hajlandók, s a kik velünk assimilálódni, egybe
forrni nem akarnak: mindazok váljanak meg tőlünk. 
Boldogulásuk, jólétük és szerencséjük iránti leg
jobb kivánataink kisérendik őket hazájukba vissza, 
a honnét 1800 éven át számkivetve voltak.

Azok pedig, a kik bármely okból szívesebben 
maradnak közöttünk Európában, szűnjenek meg azon
túl államot képezni az államban, hagyjanak fel 
véglegesen minden támadási tervekkel ellenünkben, 
hagyjanak fel minden kizárólagos uralmi ábrándok
kal, hagyjanak fel a kiirtási politikával, fogad-
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ják el minden tartalék-gondolat nélkül szokásain
kat, béküljenek ki őszintén a keresztény civilisá- 
tióval, assimilálódjanak velünk, olvadjanak be
lénk, s legyenek velünk egy test, egy lélek, egy 
és ugyanazon ember. Ily alakban aztán a legőszin
tébb örömmel fogjuk körünkben látni őket.

A t. ház eddigi fejtegetéseimből is látni 
méltoztatik, hogy egy önálló zsidó államnak avagy 
egyi a porta fenhatósága alatt állandó autonom 
tartománynak Palaestinában leendő felállítása nap
jainkban már nem tartozik a chimaerák országába, s 
hogy annak eszméje több oldalról már meg is pen- 
dittetett.

így állván a dolog, nem lehetetlen, hogy 
a keleti ügyek tán még hosszú időt igénybe veendő 
rendezése és a Kelet jövőjének az európai diplo- 
matia által leendő végleges megállapítása proces- 
susának folyamán szóba fog hozatni a zsidó állam 
fel- s illetőleg visszaállításának kérdése is, 
történjék ez akár közvetlenül az európai zsidóság 
vezérkörei akár pedig valamely európai állam kor
mánya részéről.

És erészben reméljük, s akarjuk hinni, hogy 
Nagy-Británnia kitűnő miniszterelnöke. Lord Bea- 
consfield-Disraeli, a ki - mint imént is említet
tem - egyszersmind a zsidó tendentiák és czélok 
leggeniálisabb és jelenleg leghatalmasabb képvise
lője is, életkorának előrehaladottságával már fel
hagyott azon theoriával, a mely theoriát még a 
40-es években, irodalmi müveiben vallott, s a 
mely theoria értelmében a zsidóság mint "felsőbb 
emberfaj", a természet által arra van hivatva, 
hogy a "zagyva vérü, alsóbb" európai népfajokat 
kiölje, kiirtsa. Mondom, meglehet, hogy Lord Bea- 
consfield-Disraeli ur ma már a zsidókérdést ille
tőleg más nézeteket vall, és nagy jövővel, fényes 
kilátásokkal biró népére nézve ma már tán előnyö
sebbnek tartja, egy saját, egy külön államban, 
egy saját, az ősi hazában s az ősi földrészen ven
ni azon általa rajzolt colossális fejlődést, a 
mely fejlődés mellett pusztán vérrokon semita tör
zsek s hanyatlásnak indult, műveletlen népek fog-
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nának csak a pezsgő életerejü zsidók által absor- 
beáltatni, miáltal a civilisatió, az emberi műve
lődés ügye nemcsak nem vesztene, de sőt nyerne; - 
holott az európai népfajoknak tervezett - de tán 
mégis nehezen sikerülhető - exstipátiójával, a 
mely európai népfajok az emberi nem virágát képe
zik, s a mely európai népfajoknak minden szépet, 
nagyot és magasztost köszön az emberiség, kivéve 
tán egyes-egyedül a kereszténység utján általunk 
is elfogadott, de előttünk már azelőtt sem egészen 
ismeretlen volt vallási és morális igazságokat, a 
mely igazságok felfedezésében és fixirozásában a 
semiták mesterek, - mondom, ezen európai népfajok 
tervezett kiirtásával a civilisatió is sirjába 
szállna.

Ismétlem, nem lehetetlen, hogy a Kelet ügyei 
végleges rendezésének folyamán, a mely rendezésé
ben Angliát illeti meg az oroszlánrész, maga Lord 
Beaconsfield-Disraeli ur is szóba fogja hozni Zsi
dóország visszaállítását. De ott van ő kivüle Gam- 
betta ur is, a ki viszont a hatalmas Franciaor
szágnak parancsol; - ott van Lasker ur, a ki a né- 
birodalmi gyűlés többségének vezére; - ott vannak 
Dr. Glaser és Dr. Unger urak, a kik az osztrák ka
binet lelkei; - ott vannak továbbá .... De hisz 
ennyi is elég arra, mikép láthassuk, hogy Európa 
vezérálleunaiban zsidó államférfiak adván a hangot: 
csak egy szavukba kerül, hogy az ige testé váljék.

A mi mármost a török kormányt illeti, a mely
nek financiái rendbehozatala czéljából nevezetes 
pénzösszegekre van szüksége, s a melynek e czélra 
a zsidók nem 80 millió, de ha kell, 800 millió 
forintot is képesek rögtön rendelkezésére bocsáta
ni, s a mely kormány a lefolyt háború alatt is 
meggyőződhetett az összes európai zsidóságnak i- 
ráínta táplált meleg rokonszenvéről és ragaszkodá
sáról; a török kormány egy oly államfentartó és 
consolidáló barátságos elemnek, mint amilyen reá 
nézve a zsidó elem, a birodalomba való tömeges be
fogadása ellen, ezen elem részére egy, az ő sou- 
verainitása avagy suzerainitása alatt állandó, 
szükebb vagy tágabb körű autonómiával felruházott
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tartomány kirendelése ellen, sőt még egy független 
Zsidóország felállítása ellen is, nehezen fogna 
ellenvetést tenni, feltéve, hogy e terv ellen az 
európai nagyhatalmak kormányai veto-t nem monda
nak -

Jóllehet pedig nincs állam Európában, melyben 
a zsidókérdés oly égetőn szükséges radikális meg
oldást igényelne, mint monarchiánkban s különösen 
Magyarországon; mindamellett indítványom nem czé- 
lozza azt, hogy mi vegyük kezünkbe, legalább e- 
zuttal, ezen ügyben az initiativát. Monarchiánk 
annyi oldalról igénybe van véve a különböző megol
dandó kérdésekkel, hogy erre tán ideje sem lenne;
- államadóssági roppant terheink által annyira a 
zsidó finánckörök kegyelmére vagyunk utalva, hogy 
legalább is kellemetlen következményeket maga után 
vonható indiscretiónak vétetnék részükről, ha a mi 
kormányunk ragadná meg az initiativát egy oly kér
désben, a melybe ők másokat, idegeneket, nem igen 
szeretnek beleavatkozni látni.

De az már teljesen indokolt, igazságos és 
méltányos kivánalom, hogy az esetben, ha az euró
pai zsidóság vezérkörei vagy valamely európai ál
lam kormánya részéről, a keleti kérdés megoldásá
nak valamely jövő pházisában megpendittetnék az 
eszme, úgy Ausztria-Magyarország annak realizálá
sát ne ellenezze. Úgy hiszem, hogy külügyi kormá
nyunk ily lépéssel a monarchia s különösen Magyar- 
ország óhaja, közvéleménye és érdeke ellen csele
kednék; s hogy a magyar kormány és a közös külügyi 
kormány, egy oly indítvány megtétele esetére, elő
re tájékozhassa magát a képviselőház és az ország 
közvéleménye felől: tartottam szükségesnek és idő
szerűnek jelen indítványommal felvetni a kérdést.

ELNÖK: A háznak akusztikája oly rossz, 
hogy ide csak szakgatva jöttek a hangok a t. kép
viselő ur előadásából. Ennélfogva én kénytelen va
gyok kinyilatkoztatni, hogy miután értesültem, 
hogy a t. képviselő ur ilyenféle kijelentéseket 
tett, hogy a középkorban tömeges kivégzés által 
oldották meg az ilyen kérdést. / F e l k i á l t á s o k :  Nem m o n -  
dctta!/ Ha nem való, akkor megszűnik a kérdés; de
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ha való volna, azt hiszem az elnökségnek köteles- 
ségevolna őt rendreutasitani. /Nagy zaj./ Miután
örömmel értesültem, hogy nem való, ezennel semmi 
kijelentést sem teszek, hanem felteszem a kérdést.

TREFORT ÁGOST VALLÁS-ÉS KÖZOKTATÁSÜ
GYI MINISZTER: Nc.gyon sajnálom, hogy e házban 
oly doctrinál fejtegettettek, melyek a kor humani
tárius elveivel, e ház nemes szellemével és nagy 
részben a tényekkel is ellentétben állanak, /Helyes
lés./ és amellett talán hamis és káros interpretá- 
tiókra szolgáltathatnának alkalmat. Egyébiránt én 
az egészet egy irodalmi essay-nek tekintem, mely 
elmaradhatott volna, valamint az indítvány tárgya
lása is el fog maradni. És én azt remélem és nem 
is kételkedem rajta, hogy ezen egész felszólalás 
mint egy irodalmi essay, minden nyom és minden 
utóhang nélkül a házban örökre el fog hangzani. 
/Tetszés./

ISTÓCZY GYŐZŐ: Indítványom megtételével 
két főczélt akartam elérni. /Felkiáltások: Nincs joga 
szólni! V̂ n joga szólni!/ Vissza fogom vonni indítvá
nyomat. Egyik czélom az volt, hogy ezúttal a zsi
dókérdést minden részleteiben és főbb vonásaiban 
pontonkint kifejtsem, s a t. ház és a nemzet sze
mei elé tárjam azon veszélyeket, melyek ez oldal
ról a nemzetet fenyegetik. A journalisztika ré
szint szándékosan, részint a viszonyok által kény
szerítve, kénytelen-kelletlen az absolut agyonhal- 
gatás politikáját követte és követi.

HEGEDŰS SÁNDOR: Nem fogja követni!
ISTC^ZY GYŐZŐ: Különösen a '’Hon"!
ELNÖK: Én kénytelen vagyok szorosan a ház

szabályokhoz ragaszkodni, a melyek azt mondják, 
hogy a ház érdemleges tárgyalás nélkül egyszerű 
szavazás utján határoz. /Vissza akarja vonni indítvá
nyát!/ Miután a t. képviselő ur indítványát igen 
bőven kifejtette, azt hiszem, hogyha azt vissza a- 
karja vonni, egyszerű kijelentéssel is megteheti. 
/Élénk helyeslés. Nagŷ zaĵ ./

ISTÓCZY GYŐZŐ: Miután úgy látom, hogy a 
t. ház türelme kimerült, csak igen röviden fogok 
nyilatkozni.



Másik czélom az volt, hogy ezen nehéz problé
ma megoldására nézve egy legalább is plausibilis 
megoldási módot javaslatba hozzak.

Ezen két czélomat elértem. Miután azonban az 
igen t. vallás- és közoktatásügyi minister ur ki
jelentése után nincs reményem arra nézve, hogy in
dítványom tárgyalás alá fog vétetni... /tgy hang a 
baloldalon: Titkos szavazást kellene a képviselő urnák kérnie! 
Nagy derültség./ ezennel visszavonom indítványomat, 
és szavaimnak helyességére nézve a jövőt hivom ta- 
nuul.



Az 1878. évi október 17-ére hirdetett 
országgyűlés képviselőházának naplója.

Kilencedik kötet, 
a 253. s köv. lapokon.



VJII.

A budapesti 1880. jamtári ntc^ai zavargások.

196. országos ttlée, 1880. évi jaunár 28-kán 
Szlávy Jdzeef elnöklete alatt.

Tárgyai: Hocsáry Lajos indítványának tárgyalása.

ISTÓCZY GYŐZŐ: T. ház! Több, előttem szó
lott t. képviselőtársain beszédében - igen helyesen
- végre-valahára keményen ostorozva lett az elha
rapódzott corruptió, a mely, különben korántsem 
mai keletű baj és korántsem csak egy politikai 
párt által monopolizált üzletág, közéletünknek va
lódi rákfenéjét képezi.

Arról azonban, mikép lehetne a corruptió ál
tal társadalmunk testén ütött sebeket orvosolni és 
a corruptió további elharapódzásának elejét venni, 
vajmi keveset hallottam; s a mi orvosszerek e te- 
tekintetben javaslatba hozattak is, a legjobb e- 
setben nem mások, mint csak félrendszabályok, csak 
palliativ szerek, a melyek csak a betegség egyes 
tüneteinek elhárítását czélozzák; de gyökeres or
voslást, meggyőződésem szerint, nem fognának ered
ményezni. És pedig azért nem, mert az egész test
szervezetet megragadott chronicus betegségek csak 
az eredeti kóranyag radikális eltávolításával or
vosolhatók. /Halljuk! Halljuk!/

S éppen ezen gyökeres orvoslási módról egyik 
előttem szólott t. képviselőtársam sem emlékezett 
meg. Pedig az nagyon közelfekvő s mindnyájunknak
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volna tudomása róla. /Halljuk! Halljuk!/
Hát majd javaslatba fogom azt én hozni, /Hall

juk! Halljuk!/ annyival is inkább, mert a közel egy 
év óta a hazai közönséget, sőt még a külföldet is 
izgalomban tartó botrányok, a legutóbbi napok saj
nos eswményei és a jelen discussió is, szomorú e- 
légtétel nekem, a ki már öt év óta hirdetem, hogy 
a zsidóság az a kóranyag a mely társadalmunkat 
megmételyezi. /Élénk hosszas derültség. Halljuk! Halljuk!/

Nézzük csak közelebbről mindazon botrányokat, 
a melyek a mai napig szakadatlan sorban merülnek 
fel. Mindegyik affaire-nek a hátterében mint Mep- 
histó áll legalább is egy-egy zsidó. /Élénk derült
ség./ Hogy többet ne emlitsek: a kisbirtokosok 
földhitelintézeténél /egy/ magát egy régi magyar 
családból eredettnek kiadott zsidó volt a corrum- 
páló daemon, a ki az egész scandalosus ügynek és 
gyászos utókövetkezményeinek bünszerzője.

Hanem hát a zsidóról teljesen hallgat a kró
nika, és az egész ügynek ódiuma egyedül az általa 
gáládul befont és a megvesztegetés segélyével esz
közeivé aljasitott nem-zsidókra hárul a közönség 
szemeiben.

Ez pedig főleg, sőt mondhatni kizárólag azért 
van Így, mert a sajtó, a mely bonczkése alá vesz 
mindent, a mi a társadalomban és az államban al
kalmas anyagneve látszik a secirozásra, sőt még a 
vivisectiótól sem riad vissza: szent áhítattal ha
jol meg és jámbor borzadálylyal áll meg minden e- 
lőtt, a mi zsidóságot csak a legtávolabbról is é- 
,rinti; úgy hogy a szabadnak nevezett sajtó előtt 
van mégis egy "noli me tangere", van mégis egy 
"ne-bántsvirág", - s ez a zsidóság. /Egy hang a bal
oldalon: Igaz!/ S ha hébe-korba a conventienális 
hallgatást e théma felett meg kell törnie: úgy - 
tisztelet a csekély számú kiviteleknek - csak a 
szolgai tömjénezés, a nyomorult hizelgés és a 
szolgálatkész szépitgetés a sajtó dolga.

Azért, köszönet a hazai sajtó e qualificál- 
hatatlan magatartásának, - a mely sajtó, az összes 
müveit világ sajtójával szembe állítva, az egyet
len kivétel, a mely a zsidókérdést teljesen igno-
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rálja, - a hazai nagy közönség szemei bekötve van
nak. S mig mi, a zsidók által előidézett corruptio 
folytán marakodunk egymással, s öljük-gyilkoljuk 
egymást: a zsidók markukba nevetnek; sőt még fe- 
lülrá uszitanak bennünket, uszítják társadalmi 
osztályainkat egymásra. /Nyugtalanság jobbfelől./

Azonban, daczára a magyar sajtó zsidóimádásá- 
nak, a történelem feltartoztathatlanul halad a 
maga utján; és akár tetszik sajtónknak, akár nem: 
a zsidókérdés gyökeres megoldásának ideje nincs 
nagyon távol.

S éppen ezen korkérdés jelenlegi előrehala
dott állása mellett fölösleges lenne azuttal a 
zsidókérdés felett bővebb fejtegetésekbe ereszked
nem. Elégszer megtettem ezt már e házban. És ha 
nálunk mindez ideig nem jött is még folyamatba e 
kérdés, megindult az Európa más államaiban, neve
zetesen Németországban, ahol a zsidóellenes mozga
lom napról-napra nagyobb mérveket ölt. /Derültség./ 

Itt az ideje tehát, hogy végre-valahára ná
lunk is meginduljon. /Nevetés./

ELNÖK: Kérem a t. képviselő urat, méltoz- 
tassék a tárgynál maradni, vagy inkább ahhoz köze
lebb jönni. /Nagy derültség./

ISTÓCZY GYŐZŐ: Ugyanazért ezúttal csak 
egy praktikus javaslatot leszek bátor t. képvise
lőtársaim elé terjeszteni.

E javaslat pedig áll egy szövetségi tervezet
ből, a mely szövetséget a magyarországi nem-zsidók 
kötnek az aggressiv és demoralizáló zsidó hatalom 
elleni önvédelem czéljából.

Javaslatom alapjául a berlini "Antisemiten- 
Liga"-nak a porosz kormány által megerősített a- 
lapszabályait vettem, a részletekre nézve hazai 
speciális viszonyainkat szem előtt tartva.

Ha a t. ház kegyes lesz megengedni, ezen a- 
lapszabályi tervezet főbb pontjait fel fogom ol
vasni .

ELNÖK:Csak az esetben, ha a t. ház gondol
ja, hogy e tárgy szóba jöhet. /Halljuk!/

ISTÓCZY GYŐZŐ: Teszem pedig ezt főleg a- 
zért, mert a hazai sajtóban e kérdésre nézve ural-
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kodó szellem mellett, a terv megvalósítását ille
tőleg, annak támogatására nem számíthatok.

ELNÖK: Gondolja-e a t. ház, hogy ez a sző
nyegen levő tárgygyal összefüggésben van? /Nyugta
lanság. Felkiáltások: Nem^tartozik ide! Halljuk!/

ISTÓCZY GYŐZŐ: A tervezetet tehát, a mely 
egészben csak 17 §-ból áll s így a t. ház türelmét 
nem hosszú ideig fogja igénybe venni, ezen utón 
szándékozom t. képviselőtársaim és a hazai közön
ség tudomására hozni. /Nagy derültség. Rendre!/ A ne
vetőket kérem, szíveskedjenek megkérdezni odahaza 
választóikat, nevetségesnek találják-e ezt, vagy 
nem?

MADARÁSZ JÓZSEF: Bizony nevetségesek azok! 
ISTÓCZY GYŐZŐ: Kérem különösen Madarász 

képviselő társamat, tessék különösen neki válasz
tóit ez irányban megkérdezni. /Olvas./ *'A magyar
országi nem-zsidók szövetsége központi egyletének 
alapszabályi tervezete." /Zaj. Felkiáltások: Ez nem 
tartozik ide! Rendre! Rendre!/

ELNÖK: Én a t. képviselő urat eddig kér
tem, de most már, mert kérésemnek eredménye nem 
volt, követelni vagyok kénytelen, hogy a szőnyegen 
lévő tárgyhoz méltóztassék szólni, mert az ily 
szövetség alapszabálya csakugyan nincs összefüg
gésben a napirenden lévő tárgygyal. /Helyeslés./

ISTÓCZY GYŐZŐ: Én azt csakis azon esetben 
óhajtottam felolvasni, ha a t. ház megengedi; a- 
zonban az elnök urnák mostani félbeszakítása foly
tán kénytelen vagyok ettől elállani. /Helyeslés./

Szükségesnek tartottam ezen felszólalásomat, 
nemcsak az általam kitüzütt czél érdekében, hanem 
azon okból is, mert éppen a zsidó journalistika - 
úgy az országban, mint a külföldön - üt legnagyobb 
lármát és hálálkodik képmutató szemforgatással 
leginkább a magyar corruptió felett. /Tetszés./

Tudja meg l^ehát a külföld is, hogy nálunk 
is, éppen úgy mint ottan, a legtöbb esetben zsidók 
a corruptorok; és ha mi embereink tisztátalan üz
leteit teljességgel nem mentjük, sőt azokat hatá
rozottan kárhoztatjuk; akarjuk és nemzeti becsüle
tünk érdekében megköveteljük, hogy a felelősségnek
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a zsidókat illető részét viseljék a világ előtt, a 
maguk neve alatt, a corruptió nagymesterei: a 
zsidók is.



Az 1878. évi október 17-re hirdetett 
országgyűlés képviselőházának naplója.

Tizenegyedik kötet, 
a 28. s köv. lapokon.



Az „iziaeUta*̂  iskola-alap Ugye.

222. ors2ágos ülés, 1880. évi inárczius lí-kén 
Szlávy József elnöklete alatt.

Tárgyai;. . . A kérvényi bizottság sorrendjének folytatólagos 
tárgyalása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ELNÖK: . . . Következik a napirend második 
tárgya: a tegnap félbeszakadt tárgyalás folytatá
sa. /Az '•izrealita" iskola-alap ügye./

ISTÓCZY GYŐZŐ: T. ház! /Kálijuk! Halljuk!/ 
Megvallom, egyáltalában nem volt szándékomban ezen 
ügyben felszólalni; és pedig azért nem, mert az 
izraelita iskolaalapnak felosztása vagy fel nem 
osztása avagy mikénti felosztása s a zsidó vallá- 
suak belügyeinek rendezése tisztán felekezeti ügy 
lévén, én, ki a zsidóságnak mint külön társadalmi 
kasztnak, külön népfajnak, helyesebben mondva, kü
lön emberfajnak /Derültség. Halljuk! Halljuk!/ a nem
zsidók irányában való viszonyát, hogy úgy mondjam: 
nemzetközi viszonyát tűztem ki fejtegetéseim tár
gyául, újabban is bebizonyítani akartam, ha ugyan 
erre nézve még valakinek bizonyitékra volna szük
sége, hogy én a zsidókérdést nem vallási és fele
kezeti, hanem tisztán és egyszerűen közgazdasági, 
társadalmi s politikai, következőleg hatalmi kér
désnek tekintem.

És, ha ezúttal mégis felszólalok, teszem ezt
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egyedül azért, mert több előttem szólott t. kép
viselőtársam, eltérve a napirenden lévő tulajdon
képi tárgytól, kiterjeszkedett a zsidóságnak irá
nyunkban nem-zsidó irányában való, hogy úgy mond
jam, külügyi viszonyaira /Derültség./ is, s erész- 
ben oly tanokat hangoztattak, a mely tanok képesek 
a nagyközönségnek a zsidókérdés fölött lassankint 
már alakult helyes nézeteit megzavarni, s azt, re
ánk nézve veszélyes előítéletek képzésére fogé- 
konynyá tenni.

Jelen felszólalásomnak ezélja tehát csupán 
néhány rövid megjegyzést tenni némely felhozott 
állításokra.

Több t. képviselőtársam, úgy látszik, a pol
gári házasságot sikeres eszköznek tartja azon 
czélra, hogy a zsidóságnak a nem-zsidó elemmel va
ló fúziója létrejöhessen, s hogy ilykép azon min
denki - ma már maguk a zsidók által is tarthatat
lannak felismert állapot megszűnjék, a melyben 
társadalmunk, a zsidóságnak mint zárt társadalmi 
kasztnak fenállása mellett, létezik.

Erre nézve észrevételem az, hogy ezen nézet 
nem más, mint maguk a zsidók által legbuzgóbban 
terjesztett előítélet, a melynek nincs egyéb czél- 
ja, mint figyelmünket a zsidókérdés tulajdonképi 
lényegétől elvonva, azt hamis irányba terelni.

A történelemből tudjuk, hogy a zsidó nép ere
dettől fogva irtózott a más népekkel házasság ut
ján való összeelegyedéstől, s hogy az ó-világból 
mint külön faj s külön nemzet, világhistóriai uni- 
oumként a mai napig fenmaradt: legfőkép ezen ex- 
clusivitásának köszönheti.

Pedig a ó-világban, illetőleg a kereszténység 
előtti korban, a nem-zsidónál minden házasság 
tisztán polgárjogi ügylet volt; azidőben tehát 
semmi sem akadályozta a zsidókat a nem-zsidó né
pekkel való házassági frigy kötésében.

De továbbá vegyük azon modern államokat, 
mint például Franciaország, ahol a polgári házas
ság, és pedig már huzamosb idő óta behozva van. 
Mit tapasztalunk itt is? Azt, miként - eltekintve 
attól, hogy az európai népfajokhoz tartozók szivé-
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be is már a természettől beoltva van a semita fa
jú zsidókkal való családi összeköttetés iránti 
ösztönszerü idegenkedés, - a zsidóság, levonva a 
csekély számú, az általános szabályt csak megerő
sítő kivételt, a nem-zsidókkal való házasságkötés
től idegenkedik.

Idegenkedik pedig azon okból is, mert a zsi
dóság jól tudja, hogy a többi népekkel való egy- 
bevegyülés által nemzeti és faji individualitását 
elvesztené, s ez esetben le kellene mondania azon 
világuralmi merész tervekről is, a melyek minden 
zsidó képzelmében élnek, s a mely világuralmi ter
veknek az "Alliance israélite universelle” köze
lebb elhalt alapitója és elnöke, Crémieux Izsák 
Adolf, a következő szavakban adott mindenki által 
eléggé érthető kifejezést: "Egy uj messiási biro
dalomnak, egy uj Jeruzsálemnek kell támadnia a 
császárok és pápák helyébe."

De eltekintve a nem-zsidóknak a zsidókkal és 
viszont a zsidóságnak a nem-zsidó fajokkal a há
zasság utján való összeelegyedéstől való termé
szetszerű s illetőleg fajpolitikai indokokból e- 
redő kölcsönös idegenkedésétől: kérdem, hogyan 
képzelik a t. képviselő urak a polgári házasság 
utján való fúziót? Mert azt felteszem róluk, hogy 
a törvényhozás által csak nem akarják decretáltat- 
ni azt, hogy minden nem-zsidó férfi zsidó nőt, 
minden zsidó férfi pedig nem-zsidó nőt tartozik 
elvenni? /Élénk derültség./ No, ezen az utón persze 
tán czélt érnénk, és a zsidókérdés hamarosan meg 
lenne oldva. Csakhogy ezen az utón is igen való- 
szinüleg nem a zsidók mi belénk, hanem ellenkező
leg mi a zsidóságba, ezen constans, conservativ 
fajba olvadnánk. /MOCSÁRY LAJOS közbeszól: Jó
nás nyelné el a czethalat!/

Tehát ugy-e, a zsidók és nem zsidók közti há
zasságkötések a felek szabad akaratára hagyatná
nak?

Ez esetben pedig semmi sem jogosit fel ben
nünket annak a feltevésére, hogy zsidók és nem
zsidók közt aránylag nagyobb számú házasságok köt
tetnének, mint köttetnek vegyes házasságok a kü-
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lönböző keresztény felekezetekhez tartozók között. 
Erészben pedig azt tapasztaljuk, hogy e vegyes há
zasságok száma aránylag bizony elég csekély. Pedig 
ez esetekben egy és ugyanazon emberfajbeliekről, a 
közös keresztény vallásnak csak egyes felekezetei- 
hez tartozókról, egy és ugyanazon nemzetnek, egy 
és ugyanazon társadalomnak tagjairól van szó.

A zsidóságnak velünk való fúzióját tehát a 
polgári házasság panaceájától várni annyit tenne,
- feltéve még azt is, hogy a polgári házasság ná
lunk azonnal behozatnék, - mint hagyni rágódni 
társadalmunk testén a rákfenét mindaddig, mig mi 
nem-zsidók minden positióból kiszorítva, minden 
vagyonból kifosztva, a zsidóság rabszolgáivá nem 
sülyedtünk, /Derültség./ s a Talmud által hirdetett 
kiirtási zsidópolitikának éldozatul nem estünk.

ELNÖK: /Csenget/ Kérem a t. képviselő 
urat, beszédjének elején azt méltoztatott mondani, 
hogy történtek itt felszólalások, melyek a tárgy
hoz nem tartoznak; én nem voltam szerencsés azokat 
hallhatni, de ha a képviselő ur méltóztatik azokra 
reflektálni, kérem, tegye azt egy kissé rövideb
ben, mert ez csakugyan nem tartozik a tárgyhoz. 
/Halljuk! Halljuk!/

ISTÓCZY GYŐZŐ: Méltóztatik a t. ház meg
engedni, hogy folytassam? /Halljuk! Halljuk!/

No ez esetben, persze, szinte radicális módon 
megoldva lenne, már nem a zsidókérdés, hanem a ke
reszténykérdés, vagy ha úgy tetszik: a nem-zsidó
kérdés: a mi létünk és nem-létünk kérdése.

Ennyit a polgári házasságról, vonatkozással a 
zsidókérdésre.

Áttérek mármost azon, több t. képviselőtársam 
által nyilvánított optimisztikus nézetnek a bírá
latára, a mely nézet szerint az országban élő zsi
dóság nemzeti nyelvünk elsajátítása által, nemze
tünk s társadalmunk testébe beolvadva, s ilykép 
megszűnnék reánk nézve veszélyes lenni.

Ugyan kérdem: mi haszna volt abból szegény 
Lengyelországnak, hogy zsidói lengyelül beszéltek? 
/Élénk derültség. Halljuk!/ Bizony ez a körülmény nem
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vette elejét annak, hogy a zsidóság a lengyel né
pet vagyonilag és erkölcsileg tönkre ne tegye; 
nem vette elejét annak, hogy a zsidóság a lengyel 
állcun hatalmas fáját szúként lassainkint össze ne 
örölje, a mely szúette fa aztán dicstelenül hullt 
a porba a bekövetkezett viharok hatása alatt.

Avagy, hogyha a nemzeti nyelv elsajátítása s 
használása elégséges arra, hogy a zsidók az ille
tő állam s társadalom valódi tagjai legyenek, u- 
gyan kérdem: miért támadt fel napjainkban a nagy 
német nemzet saját zsidósága ellen? Hiszen ezen 
német zsidóság nemcsakhogy Németországban kizáró
lag a német nyelvet használja, hanem e nyelvnek 
egyebütt is, s nevezetesen minálunk is, legbuzgobb 
terjesztője. /Úgy van! a szélsőbalon./

E kérdésre vonatkozólag szinte leginkább ma
guk a zsidók által terjesztett élőitélét az is, 
hogy Franczia-, Angol- és Olaszországban a zsidók 
teljesen beolvadtcik a nemzettestbe.

Én ezen, üres frázisnál, vagy a tények szán
dékos elferdítésénél egyebet nem képező állítást 
határozottan tagadom, s tagadásom igazolására hi
vatkozom ezúttal csak arra, hogy, mig nálunk ma
gyaroknál mindezideig nem létezik zsidó-ellenes i- 
rodalom, Franczia- és Angolországban igenis van és 
pedig tekintélyes zsidó-ellenes irodalom van. Kü
lönösen Angliát illetőleg hivatkozom még Gladsto- 
ne-ra és az angol szabadelvű pártra, a mely rész
ről a zsidóság tudvalevőleg éppen nem részesül 
valami különös sympathiákban. A mi végre Olaszor
szágot illeti: elégséges utalnom arra, hogy a 
legutóbbi olasz általános képviselőválasztásoknál 
a zsidókérdés mint hatalmas s egyszersmind sikeres 
agitationális és pártfegyver szerepelt, ugyannyi- 
ra, hogy még egy oly tekintélyes nem-olasz lap is, 
mint a "Pester Lloyd" indíttatva érezte magát e- 
zen ügynek egy külön vezérczikket szentelni.

Pedig egész Francziaországban csak 50,000, - 
egész Angliában csak 40,000 s egész Olaszországban 
szinte csak 40,000 zsidó van; tehát, egyenkint vé
ve, kevesebb mint egyedül magában Magyarország fő
városában.



S itt lehetetlen meg nem emlékeznem a t. előa
dó ur beszédének azon passusáról, a melyben a 
zsidók állítólagos hazafiságát oly élénk színekkel 
kifesteni méltoztatott. /Derültség. Halljuk! Halljuk!/

Mellőzve azon akadémikus kérdésnek fejtegeté
sét, váljon a zsidók egyáltalában lehetnek-e ő- 
szinte ragaszkodással a keresztény népek államai 
iránt, szóval lehetnek-e a zsidók hazafiak, a 
mely kérdés egyebütt is, nevezetesen Angliában és 
Németországban ujabb időben nagyon élénk vitatta- 
tott, s úgy látszik a zsidók hátrányára döntetett 
el: az én meggyőződésem az, hogy a zsidóság csak 
addig szinlel ragaszkodást a magyar állameszme és 
a magyar nemzet iránt is, mig ez országbein a ma
gyar elemé a supremátia. Vesszük el ezt, s a zsi
dóság azonnal hátat fordit nekünk, sőt ellenünk 
fordul, amint hátat fordított s ellenünk fordult 
akkor, amidőn 1849-ben a nemzeti ügy elveszett.

Hiszen kérem, itt van csattanos illustrátióul 
a zsidó iskola-alap eredetének története. Haynau 
kiveti a hadi sarczot büntetésül a zsidókra; és 
Íme mi történik? A hamarosan loyális "gut gesinnt” 
osztrákokká változott zsidók ugyanazt a hadi sar
czot, rövid egy év múlva, a zsidó iskola-alap ké
pében, ajándékul visszakapják. /VÉCSEY TAMÁS 
közbeszól: Nem!/

Váljon a szinte súlyosan, sőt bizonyára még 
súlyosabban megsarczolt magyar lakosság része- 
sült-e hasonló kegyelemben? \ /Igaz! balfel61. Derült
ség./

De feltéve, hogy a zsidók nem hagyományos 
spéculatióból, momentáne, hanem őszintén ragasz
kodnak a magyar nemzethez, ugyan kérdem: mikép e- 
gyeztethető ez meg azon eljárásukkal, hogy ugyane
zen, általuk annyira szeretett magyar nemzetnek 
egyes tagjait, a mely egyes tagjaiban él a nemzet, 
sokkal szivtelenebbül zsákmányolják ki s fosztják 
ki őseiktől reájuk maradt birtokukból, mindinkább 
idegenebbé téve a magyart saját hazájában, és sok- 
kalkönyörtelenebbül üldözik, mint tehetné azt 
a magyar nemzetnek legnagyobb, halálos ellensége? 
Én, részemről, nagyon szépen megköszönöm az ilyen
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hazafiul szeretetet; és én a magát barátomnak ha
zudó ellemségemnek sokkal súlyosabban számítom be 
az irányomban elkövetett igazságtalanságokat, 
mint nyilt ellenségemnek.

Végre, még az irthodoxok és neologok között 
folyó harcz és háborútól se várjunk semmiféle elő
nyöket reánk nézve. Ezen, egymástól csak az eszkö
zök megválasztására nézve eltérő, a közös czélra 
nézve azonban egymással teljesen egyetértő két 
zsidó párt azonnal megszünteti házi versengéseit, 
mihelyt arról van sző, hogy ellenünkben támadólag 
lépjenek fel, vagy hogy velünk nem-zsidókkal szem
ben védeniök kell a zsidó valódi vagy képzelt ér
dekeket. Bizony e tekintetben is sokat tanulhat
nánk a zsidóktól.

Azért, t. ház, hagyjunk fel az olyan illusi- 
ókkal, mint a melyekre ezen felszólalásomban is 
utaltam, s ne ámitsuk magunkat azzal, hogy ezen, 
magát általános társadalmi s politikai calamitássá 
kinőtt nehéz kérdésen holmi hangzatos frázisokkal 
átsikoIhatunk; legkevésbbé hitessük el pedig ma
gunkkal azt, hogy e kérdést ignoráljuk, azt nem 
létezővé is tehetjük; hanem ellenkezőleg nézzünk 
bátran szemébe a veszélynek, s a többi európai 
népekkel karöltve fogjunk a zsidókérdés egyedül 
sikeres, radicális megoldásához. /Mozgás. Helyeslés./



Az 1878. évi október 17-re hirdetett 
országgyűlés képviselőházának naplója

Tizenhetedik kötet, 
a 263. s köv. lapokon.



Az egyetemi polgárok tervezett gyűlésének 
betiltása.

360. országos ülés, 1881. évi mái’czius 3-káa 
Péchy Tamás elnöklete alatt.

Tárgyai: ...Istőczy Győző interpellátiőja a belügyminiszterhez

ELNÖK: K ö v e t k e z i k  I s t ó c z y  G y ő z ő  k é p v i s e l ő  
ur i n t erpe 11 at i 6 j a . /Halljuk!/

ISTÓCZY GYŐZŐ: Az igen t. miniszterelnök 
úrhoz mint belügyminiszterhez a következő inter- 
pellátiót intézem:

Interpellátió az igen t. ministerelnök úrhoz, 
mint belügyminiszterhez. Folyó évi februárhó 17-re 
több budapesti egyetemi polgár értekezletet szán
dékozott egybehívni a czélból, hogy ott a zsidó 
kérdés, tekintettel az egyetemi viszonyokra, s ál
talában eunint az hazánkat érdekli, megvitattassék. 
Ezen értekezlet megtartását a fővárosi rendőrség 
6985/eln. sz. végzésével betiltotta, azon érdemle
ges indokból, hogy a gyűlésen oly kérdések tárgya
lása szándékoltatott, melyek "fajgyűlölet szitásá
ra vezethetnek, melyek tárgyalása tehát a közrend 
és közbiztonság érdekében meg nem engedhető."

Ezen rendőrségi végzést az igen t. belügymi
niszter ur indokainál fogva helybenhagyta.

Eltekintve attól, hogy ezen antisemita gyű
lést egyetemi polgárok hivták-e egybe vagy sem, a
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mely körülményről a két egybehangzó betiltó hatá
rozat indokolása sem tesz említést;

s tekintettel arra, hogy a kérdéses hatósági 
és kormányi intézkedés a jövőre is kihatható ve
szélyes praecedensül szolgálhatna,

kérdem az igen t. miniszterelnök urat, mint 
belügyminisztert:

Minő tekintetek vezérelték őt, a hivatkozott 
rendőrségi végzésben foglalt s fentebb idézett ér
demleges indokolásnak magáévá tételében s ennek a- 
lapján az antisemita gyűlést betiltó rendőrségi 
végzés helybenhagyásában?

T. ház! - Interpellátiómat indokolandó, min
denekelőtt megelégedéssel constatálom azt, hogy 
daczára azon "derült" hangulatoknak, a melyekbe 
több t. képviselőtársam méltoztatott esni mind
annyiszor, valahányszor én e házban a zsidókérdést 
felvetettem, s daczára azon megtámadásoknak, me
lyek e házban ellenem és álláspontom ellen időről- 
időre intéztettek: a zsidókérdés se agyonnevetve, 
se agyonütve nem lett; hanem ellenkezőleg az ma, a 
parlamentáris discussió terén is, formaszerint 
napirenden van; ahonnét azt többé letűnni nem fog 
mindaddig, mig ezen internationális culturkérdés 
gyökeresen megoldva nem lesz. /Halljuk! Halljuk! De
rültség./

Már az 1878-ik évi juniushó 24-én tartott be
szédemben is utaltsun azon szoros causális nexus
ra, a mely a keleti kérdés és a zsidókérdés között 
fenáll. /Derültség./ Korunk jelszava lett, a ke
resztény népek felszabadítása parasiták uralma a- 
lól: Keleten a mohamedánok. Nyugaton a zsidók u- 
ralma alól, és e világtörténelmi processus kérlel
hetetlen logikája a koránt és a talmudot Európá
ból rövid idő alatt száműzni fogja.

A mi a koránt illeti: ezzel vesződjenek a ke
leti keresztények: mi ennek uralma alatt 200 év ó- 
ta nem állunk; hanem viszont állunk a talmud tör
vényei alatt, a mely törvények, noha a corpus ju- 
ris-ban fel nem találhatók, s noha azokat a ma
gyar országgyűlés soha meg nem szavazta s a magyar 
király soha nem szentesitette, nálunk, reánk mint
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alattvalókra tényleg alkalmaztatnak anélkül, hogy 
a legtöbb esetben akár bíróságaink, akár a sajtó, 
akár a törvényhozás előtt, e talmus-törvények el
lenében az ország szentesített törvényeire siker
rel hivatkozhatnánk.

Magyarország polgárainak vagyona, becsülete s 
élete fölött disponáló e törvénykönyvet bizonyára 
érdekében áll mindnyájunknak ismernie, s azért, a 
t. ház engedelmével, én e különös törvényeknek re
ferensi tisztét is fogom ezúttal végezni. /Mozgás./ 

ELNÖK: Méltoztatik a t. ház beleegyezni? 
/Halljuk! Halljuk! a szélsőbaloldalon./

ISTÓCZY GYŐZŐ: A zsidókérdés úgy, amint 
azt én az antisemítákkal együtt felfogom, egyálta
lán nem valláskérdés, hanem társadalmi, nemzetgaz- 
dászati, politikai és legfölebb még faji kérdés. 
Úgy hiszem, annyira már jutottunk, hogy álláspon
tunknak megjelölésére, ennek constatálásán kívül, 
ma már bővebb magyarázatok feleslegesek.

Ugyanezért nem lehet szándékomban a talmud 
tisztán vallási tantételeinek fejtegetésébe eresz
kednem. Én tisztelem mindenkinek vallási meggyőző
dését, és én e tekintetben a türelmességnek leg
szélsőbb határáig megyek.

De a talmud nem pusztán vallási könyv, hanem 
egyszersmind a zsidóságnak polgári, büntető, ren
dőri törvénykönyve és sociálpolitikai teinkönyve 
is, a melynek tételei nemcsak a zsidóknak egymás 
közötti jogi és társadalmi viszonyaira alkalmaz
tatnak általában s különösen ott, ahol a felek a- 
lávetik magukat a rabbinusok és más zsidók sürüen 
igénybe vett mintegy békebirói bíráskodásának; ha
nem a talmud tételei a nem-zsidók irányában is 
gyakorlati érvényben állanak, amennyiben a zsidók, 
irányunkban nem-zsidók irányában követett jogi és 
társadalmi eljárásukat a talmud elvei szerint ál
lapítják meg.

Már pedig azon jogi elvekhez és szabályokhoz, 
a melyek az ország fenálló törvényei mellett, 
sőt egyenesen azok ellen hirdettetnek, és reánk - 
ott ahol a zsidók szerét tehetik, - tényleg al
kalmaztatnak is; - oly társadalmi elvekhez és ta-
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nokhoz, a melyek az általunk nem-zsidók által val
lott társadalmi elvekkel nemcsak diametraliter el
lenkeznek, de sőt az életben tényleg alkalmaztat
ván, a fenálló társadalmi rend alapjait is képesek 
megrendíteni, s igy társadalmunkat feloszlással 
fenyegetik: - nekünk is, nem-zsidóknak s azon ál
lamnak, a mely polgárai vagyunk, igenis van hozzá- 
szólási jogunk. />lelyeslés a szélsőbal Felól./

A nagyközönségnek a talmudról csak annyi tu
domása, illetőleg homályos sajtelme van, hogy az 
valamely kétes természetű, mysteriosus könyv, 
a mely a zsidóság mindenki által saját szemeivel 
látott és tapasztalt Uzelmeinek, ismeretlen, sö
tét háttéréül szolgál.

De, hogy voltaképen miként hangzanak ama té
telek, a melyeknek vészes hatását az életben na
ponkint ezer meg ezer esetben sajnosan tapasztal
juk és érezzük: arról aránylag csak nagyon keve
seknek van közöttünk tudomása; és pedig legfőkép 
azért, mert sajtónk a zsidóságnak nem tetsző min
den dolgot nagy bölcsen agyonhallgat.

A következőkben tehát bátor leszek, a t. ház 
kegyes engedelmével, /Halljuk! Halljuk!/ a talmud 
társadalmi és jogi elvei s casuisticája felett egy 
rövid böngészetet tartani, /halljuk! Halljuk!/ 
dr. Rohling Ágost egyetemi tanár elismert tekinté
lyű müve után, a ki ezer tallér dijat tűzött ki 
annak részére, a ki az ő fordításában és idézetei
ben csak egyetlenegy hibát is képes felfedezni; az 
ezer tallér dijért azonban, noha tudvalevőleg a 
zsidók nem szokták megvetni a pénzt, - még eddig 
egyetlenegy zsidó se pályázott.

íme tehát a talmud szavai:
'*A ki valamely izraelitát arczul üt, az any- 

nyit tesz, mintha az isteni felséget ütötte volna 
arczul, mert a zsidó isten lényegéből való. Azért 
azon goj /vagyis nem-zsidó, különösen pedig ke
resztény,/ a ki egy zsidót megüt, a halálra érde- 
més. ”

"Ha a zsidók nem lennének, nem lenne áldás a 
földön, se napvilág, se eső; amiért is a föld né
pei nem állhatnának meg, ha a zsidók nem lenné-

- 72 -



nek."
"Mert hát különbség van minden dolgokban; s 

valamint az emberek az állatok felett állanak: 
úgy állanak a zsidók a világ többi népei felett."

"Marhamag az idegen magva, a ki nem zsidó."
A talmud a nem-zsidókat több helyen "szsima- 

raknak, disznóknak, kutyáknak" nevezi.
"A gojim /nem-zsidók, keresztények/ házai ál

latok házai."
"Ti izraeliták emberek vagytok, a többi népek 

pedig nem emberek; mert az 6 leikeik a tisztátalan 
szellemtől származnak, Izrael lelkei pedig Isten 
szent szellemétől."

Ezen elvnél fogva a zsidó a nem-zsidót nem 
ismeri el felebarátjának, mert az állat irányában 
nem ismerünk felebaráti szeretetet.

Azért mondja a talmud: "Nem fogsz irántuk 
/más népekhez tartozók iránt/ jóakaratot tanúsíta
ni. Meg van tiltva rajtuk megkönyörülni; - mert 
nem helyes ellenségeink iránt könyörületességet 
tanúsítani."

"Meg van tiltva istenteleneknek /nem-zsidók- 
nak/ köszönni; mindazonáltal gyöngymondás az, hogy 
az ember legyen mindig ravasz az isteni félelem
ben. Azért köszöntsünk az idegennek is, a ki nem 
zsidó, de csak a béke kedvéért, hogy magunkat ve
le megkedveltessük, és részéről kellemetlenségünk 
ne legyen. A képmutatás ily módon meg van engedve, 
hogy az ember /t. i. a zsidó/ az istentelenek /t.
i. a nem-zsidók/ irányában udvarias legyen, őket 
tisztelje s azt mondja nekik, hogy őket szereti; 
ez meg van engedve, ha az embernek /t. i. zsidó
nak/ erre szüksége van és a nem-zsidótól fél. 
/Ellenkezőleg az bűn./ Mert meg van engedve, ezen 
a világon az istentelenek iránt a képmutatót ját
szani. Azért a zsidó az istentelenekkel /nem-zsi- 
dokkal/ jót is tehet, betegeiket meglátogathatja, 
temetésükre elmehet, de csak - a békesség kedvé
ért, hogy őt ne bántsák."

Mivel Izrael és az isteni felség a talmud 
szerint egyet s ugyanazt jelentenek, ugyanazért a 
zsidóké az egész világ. Azért mondja a talmud:
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*'Ha egy zsidó ökre egy idegen /t. i. nem-zsi
dó/ ökrét agyonszurja, úgy a zsidó szabad: ha 
azonban egy idegen ökre egy zsidó ökrét szúrja a- 
gyon, úgy tartozik az idegen a zsidónak egész ká
rát megtériteni. Mert az irás mondja: Isten álla, 
megméré a földet és átadá a gojimot Izraelnek.”

"Isten a zsidóknak hatalmat adott minden né
pek vagyona és vére felett.” /Mozgás. Felkiáltások: 
Elég lesz!/

"Az izraelitának meg van engedve, a goj-on i- 
gazságtalanságot elkövetnie, mert meg vagyon irva: 
felebarátodon ne kövess el igazságtalanságot, 
az pedig nincs megirva, hogy a goj-on ne kövess el 
igazságtalEinságot.''

”A goj megrablása - mondja ismételve a tal- 
mud, - meg van engedve."

"A testvéreid közül /vagyis a zsidók közül/ 
lévő napszámost ne nyomd; a többiek e szabály alól 
kivéve vannak."

Az a parancsolat, hogy "ne orozz", a talmud 
szerint annyit tesz, hogy embert, vagyis zsidót, 
nem szabad meglopni; s másutt ismét kijelenti, 
hogy "a nem-zsidót szabad meglopni". Természetes 
is ez azon elvnél fogva, hogy a zsidóké az egész 
világ; mert a lopás itt már nem lopás többé; mivel 
a zsidó csak azt veszi el, a mi az övé. A nem-zsi- 
dók vagyona a talmud értelmében uratlan jószág, 
mint a tenger homokja; az első foglaló annak igazi 
tulajdonosa.

Mondja továbbá a talmud:
"A gojt szabad megcsalnod és uzsorát venned 

tőle; ha azonban felebarátodnak /t. i. zsidónak/ 
valamit eladsz, vagy tőle valamit vész, úgy test
véredet nem szabad megcsalnod."

"Ha valamely zsidónak nem-zsidóval pere van,
- mondja a talmud, - akkor megnyereted a pert 
testvéreddel és azt mondod az idegennek: igy akar
ja ezt a mi törvényünk /itt egy oly országról van 
szó, melyben a zsidók uralkodnak/; ha a népek tör
vénye a zsidónak kedvező, akkor ismét megnyereted 
a pert testvéreddel és azt mondod az idegennek: 
igy akarja ezt a ti saját törvényetek; ha pedig e-
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zen esetek egyike sem forog fen, /vagyis, ha az 
illető országban se a zsidók nem uralkodnak, se az 
ország törvénye a zsidónak nem kedvező,/ akkor az 
idegent ármányokkal zaklatni kell mindaddig, mig a 
nyereség a zsidóé nem marad. Csakhogy /teszi hozzá 
a talmud,/ vigyázni kell, hogy a dolog napfényre 
rie Jöjjön, nehogy a zsidóság, a zsidó vallás rossz 
hirbe jöjjön.”

"A ki a gojnak a talált jószágot visszadja, 
annak Isten nem bocsát meg. Meg van tiltva a goj
nak az elvesztett jószágot visszaadni; mert a 
ki azt visszaadja, vétkezik; mivel csak az isten
telenek hatalmát növeli.”

"Isten nekünk megparancsolta, hogy a gojtói 
uzsorát vegyünk, s hogy neki segítséget ne nyújt
sunk, hanem kárt tegyünk neki, még olyan dolgokban 
is, a melyekben ő nekünk hasznos; holott izraeli
tával ilyesmit tennünk nem szabad.”

”Meg van tiltva, a gojimnak uzsora nélkül 
kölcsönözni; uzsorára azonban meg van engedve.”

”A zsidó annyi uzsorát vehet a gojtól, ameny- 
nyit a zsidó létszükséglete megkiván. Élete kezed
ben van, /óh zsidó/ - kiált fel a talmud, - meny
nyivel inkább tehát pénze.”

"A legbecsületesebbnek az istentelenek /nem
zsidók/ között vedd el életét."

”Meg van tiltva az istenteleneken /nem-zsidó
kon/ megkönyörUlnöd. Azért, ha látod őt elveszni, 
vagy a folyóba belefulni, vagy a halálhoz közel 
lenni; nem szabad őt megmentened."

"Ha az istentelen /nem-zsidó/ egy gödörbe e- 
sik /vagyis bajba, szerencsétlenségbe esik/, nem 
szabad őt onnan kihúznod; ha egy lépcső van a gö
dörben, kihuzód belőle a lépcsőt és azt mondod: a- 
zért teszem ezt, hogy a marhám le ne menjen a 
gödörbe; ha a gödör nyílásán egy kő volt, vissza
teszed helyére a követ és azt mondod: azért teszem 
ezt, hogy a marhám elmehessen fölötte."

"Helyes dolog őket /a nem-zsidókat/ kezeiddel 
megölnöd. A ki az istentelenek /nemázsidók/ vérét 
ontja, Istennek áldozatot hoz.”

”Az a parancs, hogy "ne ölj” , annyit tesz,
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hogy Izraelből való embert nem szabad megölnöd; a 
gojim pedig nem izraeliták."

”A ki egy lelket Izraelből megöl, annak any- 
nyiba vétetik, mintha az egész világot megölte 
volna; a ki pedig egy izraelita lelket megtairt, 
annak annyiba vétetik, mintha az egész világot 
megtartotta volna.”

A talmud szerint "a nem-zsidó nő, a ki nem 
Izrael leánya, - ”marha", a kivel /jobban mondva, 
a melylyel/ a zsidónak minden ocsmányságot szabad 
elkövetnie," /Zaj. Felkiáltások: Elég volt!/

Megbízható eskönek a talmud keretében nincs 
helye, mert mi értelme lenne az eskünek állat irá- 
nyábcin, s miután a talmud a nem-zsidók élet és va
gyonát a zsidók tulajdonának hirdeti, az "enyém s 
tied" fölött nem-zsidó zsidóval jogosan nem is pe
relhet. Azért a hamis eskü és az esküszegés nem
zsidó irányában, a talmud számtalan helyei értel
mében meg van engedve; a talmud szerint azonban 
"vigyázni kell, hogy a dolog napfényre ne jöjjön; 
nehogy a zsidóság, a zsidó vallás rossz hirbe 
jöjjön!"

Az általam most felolvasott idézetek csak 
egyes példák a sok közül, és ilustrátiói azon épü
letes tanoknak, melyekkel a talmud annyira bővel
kedik.

Ezen tanok tehát megtámadják a tulajdon 
szentségét, a személy- és vagyonbiztonság alapel
veit; - ezen tanok a nem-zsidó honpolgárok vagyo
na, becsülete és élete ellen intézett bűnös me
rényletekre való buzdítást, sőt egyenes felhívást 
foglalnak magukban; - ezen tanok a nem-zsidó, ke
resztény honpolgárok ellen féktelen türelmetlensé
get, fajgyűlöletet, sőt ellenünkben egyenesen tár
sadalmi irtóháborut hirdetnek, elelenünkben a leg- 
ocsmányabb büntettek és a legkiáltobb igazságta
lanságok elkövetését a zsidóknak megengedve, sőt 
egyenesen kötelességükké téve; - s ezen tanok még 
a polgári jogegyenlőség elvét is nyiltan megtagad
va, a zsidókat mint privilegizált felsőbb lénye
ket, bennünket nem-zsidókat pedig mint jognélküli 
állatcsordát tekintenek.
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Ne mondja nekünk azt senki, hogy a talmudot 
legfölebb csak az orthodox zsidók ismerik. Ha nem 
tanulta volna is azt sok zsidó, annak tanai már 
vérükben vannak. Mert a talmud a zsidó lelkületé- 
nek csak fényképe, s ha a fényképet megsemmisitjük 
is, a lefényképezett alak azért megmarad. Avagy a 
talmud tanainak hallatára, nem ismernek-e önök 
minden izében a zsidóra, legyen az orthodox vagy 
neolog vagy akár kikeresztelkedett zsidó? /Élénk 
derültség./ Mert hát - mint a tapsztalás mutatja - 
a faji és a nemzeti jelleget a legtöbb esetben 
a keresztvíz se mossa le. /Mozgás./

A talmud a zsidók által ellenünk nem-zsidók 
ellen használt fegyverek arzenálja, a mely fegyve
rek hogy minő gyászos sikerrel használtatnak elle
nünk, naponkint számtalan esetben látjuk és ta
pasztaljuk azon szívtelen kizsákmányoláson, vanda- 
li pusztításon, melyet a zsidóság az ország népén, 
saját törvényeink ügyes kizsákmányolásával és ki
játszásával, az államhatalom és társadalmunk közö
nyös magaviselete mellett elkövet.

ügy hiszem, elérkezett az ideje annak is, 
hogy végre-valahára mi is komolyan fontolóra ve
gyük, miként szabunk határt a hatalmát már végleg 
megalapitottnak hitt praepotens zsidó kaszt üzel- 
meinek, és hogy az annyiszor s oly fennen hangoz
tatott tolerantiát necsak önmagunknak prédikáljuk, 
hanem kézzelfoghatóan /Derültség./ megmagyarázzuk a 
zsidónak is, a kik úgy látszik, a tolerantia kife
jezés alatt azt értik, hogy mi az ő általuk nem
zsidókon elkövetett minden, még a legkiáltóbb i- 
gazságtalanságokat is birkatürelemmel eltürjünk.

Az eddig elmondottakból is látható, hogy azon 
mozgalom, mely a zsidóság ellen majdnem világszer
te megindult s a melynek tüzpontja jelenleg Német
ország, - nem egyéb, mint jogosult önvédelmi küz
delem egy destructiv társadalmi hatalom, egy nem
zetközi rablóbanda ellen, a melynek nihilistikus 
üzelmei egész nemzetek és államok jólétét s tár
sadalmi rendjét ássák alá.

így állván a dolog, mi természetesebb, mint 
az, hogy az emberek nálunk is gondolkodóba estek,
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s utakról-módokról gondolkodnak, miként lehetne 
a zsidóság határt nem ismerő üzelmeinek nálunk is 
gátat vetni.

Mivel pedig a zsidók a társadalmi életnek 
majd minden viszonyaiba parasiták módjára beették 
magukat, s majd minden embert sakkban tartanak 
ugyannyira, hogy, bár csekély kivétellel mindnyá
junk egyetért a zsidóság kártékony természete fö
lötti Ítéletre mézve, mindamellett senki sem mer 
ellenük nyiltan csak egy szót is koczkáztatni: 
ismét mi természetesebb, mint az, hogy a haza re
ménye, az ifjúság, a mely az élet nehéz viszonyai
ba még belebonyolódva nincsen, s igy a zsidóság 
hatalmi körébe még nem esett, s a mely a zsidóság 
elharapódzása miatt saját egész jövőjét is veszé
lyeztetve látja: Cutius szerepére vállalkozva, be- 
leugrik abba a mélységbe, a mely a hazát, a nemze
tet elnyeléssel fenyegeti, s ezen hazafiul tény
nyel hazája, nemzete megmentésére is megteszi az 
első lépést.

A budapesti egyetemi polgárság már huzamosb 
idő óta aggálylyal látta a zsidó elemnek a tudo
mány-egyetemen évről-évre növekvő elharapódzását. 
Noha a zsidóság az ország lakosságának csak 5-6%át 
képezi, mindamellett a budapesti tudomány-egyete- 
men a zsidó hallgatók száma, a theologusokon kivü- 
li összes hallgatóság létszámának 26%-át, ugyan
ennyit a jogi karnál, sőt az orvosi karnál már 
36%-át teszi, s ez arány, az eddigi növekvést a- 
lapul véve, évről-évre rosszabbodni fog reánk 
nézve. Mármost ugyan minő kilátásaik lehetnek if- 
jainknak a jövőre nézve, ha a gombamódra elszapo
rodott diplomás zsidók, /Derültség./ támogatva, a- 
mint ez már nálunk szokás, saját felenyájaik ál
tal, az ügyvédi, hivatalnoki, tanári, orvosi sat. 
pályákat elözönlik, az állásokat előlük elhalász- 
szák. s ily rT»'3don, a szüleik által kiképeztetésük- 
re fordított ezerek s ezerek holt tőkévé, sárba 
dobott pénzzé válnak.

Ilyen tekintetek s nem fajgyűlölet vezérelték 
azon egyetemi polgárokat, a kik februárhó 17-kén 
tanácskozásra szándékoztak összegyűlni, a mely
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tanácskozás azonban a fővárosi rendőrség által be
tiltatott, s e betiltó határozat, az igen t. mi- 
nisterelnök ur mint belügyminister által indokai
nál fogva helybenhagyatott.

Sajnos dolog ugyan, de tény, mikép odáig ju
tottunk, hogy nálunk lehet minden kigondolható 
czélra gyűléseket szabadon összehívni, csak arra 
nem, hogy a "szent" zsidóság /Élénk derültség. Egy 
hang a szélsőbalon: Úgy van! Nagy derültség!/ viselt dolgai 
is megbeszéltessenek: ez már valóságos crimen lae- 
sae majestatis! Nem fog ártani, ha kutatás alá 
vesszük azon okokat, miért van ez a dolog igy és 
nem máskép?

Ha itt mindenekelőtt tartozom az igazságnak 
annak kijelentésével, hogy emiatt úgy első mint 
tán másodsorban is bajos lenne a kormányt okozni. 
Az antisemita mozgalom csak szintoly politikai 
mozgalom, mint akármely más politikai mozgalom, 
mint akármely más politikai mozgalom, s a kormány
nak utóvégre se nálunk, se másutt, sohasem volt, 
nem is lesz, s nem is lehet feladata, bármely nép
mozgalmat is kezdeményezni. Különösen bajos lenne 
egy magyar kormánynak egy antisemita mozgalmat in
dítania, azon egyszerű oknál fogva, mert az évről- 
évre megujuló chronikus államháztartási deficit 
fedezésére három dolog szükséges: először pénz, 
másodszor pénz és harmadszor ismét pénz. Már pedig 
az internationális pénzeszacskót, köztudomás sze
rint, a zsidó pénzhatalmasok tartják kezükbe, és 
sajnos, ezek kénye-kedvétől függ mai nap, hogy 
lyiagyarország fizetésképes legyen-e vagy nem; mert 
az 1865/68-ki országgyűlés és az ezt közvetlenül 
követett országgyűlések menthetetlen könnyelműsége 
Magyarországot a zsidó pénzkirályok meghóditott 
provinciájává sülyesztette. /Igaz! Úgy van! a szélső 
baloldalon./

A politikai mozgalmak megindítása és szitása 
tehát nem a kormánynak, hanem az ellenzéknek a 
dolga, s erészben kereken kimondom, hogy a magyar 
parlamenti ellenzék, a zsidókérdést illetőleg el
mulasztotta teljesíteni kötelességét. E köteles
ségmulasztás vádja alól ellenzékünket még akkor se
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lehetne fölmenteni, ha arról volna a szó, hogy ő a 
zsidókérdést a parlamentben nem vetette föl. De 
ellenzékünk nemcsak ezt tette, vagyis inkább: nem 
tette, de sőt ellenkezőleg évek óta mindannyiszor, 
valahányszor a zsidókérdés más oldalról felvette
tett, annak ellenében egyenesen ellenséges állást 
foglalt el.

A sors sajátszerü végzése úgy hozta magával, 
hogy énnekem kellett a zsidókérdést hat év óta e 
házban újra meg újra felvetnem. S mit tapasztal
tam, s mit tapasztalt velem együtt az ország? Azt, 
hogy nemcsak ellenzésre talált irányom a parlamen
ti ellenzék részéről, de sőt elveimért ennek ré
széről újra meg újra szenvedélyes személyes megtá
madásoknak is voltam kitéve.

A mi a mérsékelt ellenzéket illeti, erre csak 
igen csekély részben vonatkozik az, a mit most 
mondottam: mert, leszámítva az annak bizonyos kö
reiben lévő s a zsidóemancipationális aera dicső
ségén merengő némely idealisták - vagy tán nagyon 
is realisták - platonikus ellenszenvét a követett 
irányom iránt, tényleges ellenzésre a mérsékelt 
ellenzék részéről nem találtsim.

Annál hevesebb oppositó mutatkozott a szélső 
ellenzék részéről. Sine ira et stúdió fogok be
szélni: csupán tényeket constatálok. Majd minden 
felszólalásom egy-egy replikát provocált a t. 
szélsőbaloldal részéről; sőt ujabb időben, ha 
fel nem szólaltam is, hajánál fogva rántották elő 
az alkalmat egyes szélsőbaloldali szónokok, hogy 
positiómat bombázhassák. Nem akarok neveket emli- 
'teni, mert talán közülük egyik-másik ma már sze
retné zsidóbarát felszólalását meg nem történtté 
tenni; csak egyet hozok fel, s ez az, hogy a t. 
parlamenti szélsőbaloldal egy érdemes tagja mai 
nap is szerkeszt egy, bevallottan egyenesen szemé
lyem ellen intézett folyóiratot, a melynek czim- 
lapján, s ez példátlanul áll nemcsak a magyar de 
az egész világirodalomban is, az van kinyomtatva, 
hogy "Istóczy ellenes” folyóirat. Távol legyen tő
lem, ezt a dolgot is sérelemképen hozni fel, mert, 
egyrészről csak hizelgő lehet egy, a közpályán mü-
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ködő egyénre nézve, ha oly fontos személyiségnek 
tartják, hogy személye ellen egy speciális irodal
mi vállalatot indítanak me; /Élénk derültség./ más
részről pedig, mert én, a zsidó hatalom ellen egy 
évtizeden túl viselt küzdelmemben, láttam már az 
"Istóczy-ellenes” folyóiratnál is különb, czifrább 
dolgokat is; - hanem ezt csupán mint olyan tényt 
constatálom, a mely tény a t. parlamenti szélső
baloldalnak, elveim iránt követett magatartására a 
legfényesebb világot veti. /Halljuk!/

Midőn azonban ezen, valóban sajnos tényeket 
constatálom, tartozom az igazságnak azzal is, hogy 
kijelentésem, mikép az egész szélső elelenzék vol- 
taképen mégsem oly nagy antagonistája az antisemi- 
tikus elveknek, mint talán az eddig mondottakból 
látszanék. Sőt többet mondok: leghatározottabb 
elvbarátaimat éppen azokon a padokon, s még inkább 
azon padok birtokosainak tisztelt választói között 
birom. /DerQltség. Halljuk!/ És miután igy áll a do
log, - pedig igy áll, - miért fojtják önök vissza 
itt e házban érzelmeiket; miért hagyják ama pado
kon ülő t. elvbarátaim tiltakozás nélkül, az ő ne
vükben is történő, zsidókegy-hajhászó felszólalá
sokat és machinátiókat? Niért nem adnak önök han
got e házban is választóik erészben is táplált né
zeteinek és érzelmeinek? /Halljuk!/

Kívánják önök, hogy megmagyarázzam ezt a sa- 
játszerü tüneméányt is? /halljuk! Halljuk!/ Hát elő
ször is önök azt mondják, hogy, '*ha titkos lenne a 
szavazás, hát akkor velem szavaznának". /Élénk de
rültség./ Hit olyan retteenetes hatalom önök előtt 
a zsidóság, hogy önök, a kik az osztrák, a muszka, 
s mit tudom én minő más félelmes hatalmak ellen, 
annyiszor s oly hangosan fölemelik a haza érdeké
ben szavukat, - a zsidóság ellen nem mernek nyi
latkozni? /Derültség. Halljuk!/

Másodszor azt mondják önök; "Legyen Istóczy 
is szélsőbaloldali, majd akkor vele tartanak". 

SZEDERKÉNYI NÁNDOR: Nem kérünk belőle!
ISTÓCZY GYŐZŐ: De hát azon körülményből, 

hogy engem a viszonyok ezen padokra ültettek, az 
következik-e, hogy mikor én egy, önök által is
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teljesen helyesnek elismert álláspontot védelme
zek, - önök ellenem támadjanak, s nem az lenne-e a 
logika, hogy önök is kitűzzék ugyanazt a zászlót, 
melyre a magyar nemzetnek, pióczáitól való megsza
badítása jelszava van irva? Én számtalanszor ismé
teltem már, hogy a zsidókérdést nem tartom párt
kérdésnek, ez mindnyájunknak pártkülönbség nélkül 
közös ügye. Kellenek antisemiták minden pártban, 
vagyis inkább: kell, hogy minden párt egyszersmind 
antisemita párt is legyen. Kezdjenek csak önök is 
rá a zsidókérdés fejtegetésére: én önöknek e pa
dokról majd secundálni fogok.

SZEDERKÉNYI NÁNDOR: Nem kérünk belőle!
ISTÓCZl GYŐZŐ: Harmadszor azt mondják ö- 

nök: "Hja, a politika, a politika!*' Igen, uraim, a 
"magas*' politika! Önök néhány vezérférfia ugyanis 
Így gondolkodik: "A nép ugyanis a miénk, még csak 
a zsidókat kell megnyernünk, s akkor a többség a 
mienk." Hát ez az önök politikája egy nagy hibában 
szenved, s ez az, hogy önök nem hiába nem foglal
koznak a zsidókérdéssel, de nem is ismerik a zsi
dót. Hát majd én megismertetem önökkel a zsidókat 
e tekintetben is. /Halljuk!/ A zsidók ugyanis nem 
volnának zsidók, ha igy nem okoskodnának: ''Nekünk
- már hagyományos politikánknál fogva is. - minden 
körülmények között a hatalommal kell tartanunk, 
főleg pedig olyan hatalommal, a mely nem akar ab- 
dicálni. A szélsőbaloldali választókat ismerjük: 
ezek, ha lehetne, legelőbb bánnának el kurtán ve
lünk; ez elemek győzelme a mi vesztünkkel egyér
telmű lenne. S minek is szövetkeznénk mi a kor
mány ellen a szélsőbaloldallal, amikor azt látjuk, 
hogy a körülöttünk lévő államokban a kormányok mi
nő ellenséges politikát követnek felenyájaink irá
nyában: Oroszországban máig is súlyos repressiv 
rendszabályok állanak fenn, s a legújabb antisemi- 
tikus áramlat behatása alatt nincs is kilátás ar
ra, hogy ott a zsidók polgárjogot nyerjenek; sőt a 
birodalom több tartományából s éppen e pillanatban 
Finnlandból is, valamennyi zsidó számkivettetik. 
Románia, deczára minden berlini congresszusnak, 
minden Alliance israélite-nek, - még azt sem te-

-  82  -



s z í  meg, hogy a honosításért törvényesen folyamodó 
néhány zsidó lakosnak jó pénzért megadná a honpol- 
gárí jogot. Németországban pedig a kormányok nyíl
tan ápolják az antisemitikus mozgalmakat, s a zsi
dók kiűzése ott mindinkább általánosabb jelszóvá 
válik. Magyarországon ellenben nekünk zsidóknak 
gyöngyéletünk van: leszámítva egy-egy ritka antí- 
semitikus parlamenti beszédet s egy, csak pár hó
val ezelőtt keletkezett antisemitikus havi folyói
rat epéskedéseit, mi itten teljesen szabadon gaz
dálkodunk. A kormány védelmez bennünket, az ellen
zék nem mer ellenünk semmit se tenni, - ő tudja 
miért, - vagy speculál néhány, a nagyhangú hazafit 
játszó emberünk szavazatára; a sajtó meg unisono 
mellettünk harsogtatja trombitáit és aggódva gon
doskodik arról, hogy a hajunk szála se görbüljön 
meg. Minek hagynánk tehát mi a faképnél a kor
mányt, a melynek, ha őt felbosszantanánk, a gyep
lőt csak egy kicsit kellene megeresztenie, s Ma
gyarországon is rögtön olyan, sőt tán még kuru- 
czabb állapotok közé jutnánk, mint Németországon 
vagy akár Romániában. Holott ellenkezőleg, ha 
mi a kormányt szavazatainkkal támogatjuk, ezzel őt 
hálára fogjuk magunk irányában kötelezni."

Ez, t. uraim, a zsidók felfogása, és ez, sa
ját szempontjukból helyes felfogás is. Ezen felfo
gás ellenében önök hiába taktikáznak, és ha az ed
dig követett taktikázást folytatják, maholnap oda 
fognak jutni, hogy önök, színlelt zsidóéultusukkal 
a népet is elidegenítik önmaguktól, a melynek von
zalma pedig az önök egyedüli létalapja, s a zsidó
kat se fogják megnyerni, s így önök két szék kö
zött a pad alá esnek. /Élénk derültség./

A 'Host vázolt s azokhoz hasonló nézetek ural
kodván önök között: váljon józanul várható volt-e 
a kormány részéről egy oly határozat, mely a fővá
rosi rendőrségnek az egyetemi antisemita polgárok 
gyűlését betiltó intézkedését megváltoztatta vol
na? Váljon ki biztosított volna ez esetben benn- 
nünket arról, hogy az önök padjairól, az önök é- 
lénk helyeslése mellett, nem hallunk-e ismét egy 
olyan dörgedelmes interpellátiót, mint aminőt múlt
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évi szeptember 25-kén hallottunk? - a melyben "a 
szabadság, a testvériség, az egyenlőség s a sza- 
badelvüség nevében," "a törvény szigorának alkal
mazása” követeltétik a kormánytól - az egyetemi 
ifjúság ellen; nehogy "különösen az ország keve
sebb műveltségű lakóinál azon nézet fejlődjék ki," 
mintha a kormány az egyetemi ifjúsággal rokonszen
vezne. - Uraim, verjék el önök mellükön a mea cul- 
pát!

De legyünk ismét igazságosak. Aannak, hogy 
az ellenzék a zsidókérdést illetőleg kötelességmu
lasztást követett el, legfőbb oka a sajtó, /Élénk 
derültség./ a mely ezen egész ügyben a főbUnös; mert 
utóvégre is, napjainkban a legtöbb ember s igy a 
képviselők nagy része is az újságokból meriti in- 
formátióit, az újságok pedig tudvalevőleg a közvé
leménygyártás mesterségét űzik. Én a zsidókérdést 
tárgyazó egyetlen felszólalásomban sem feledkeztem 
meg a zsidó hatalom e czinkosáról, azt hive, hogy 
idővel tán majd sikerül e megrögzött bűnösön vala
mit faragni. Mind hiába! Ma is csak oly megátalko- 
dottan fenekedik az antisemitismus ellen mint é- 
vekkel ezelőtt, s teszi ezt ma, szemben a feléb
redt közvéleménynyel, s daczolva a háborgó nemzeti 
közérzülettel. Itt az ideje, hogy végre e rejtélyt 
is megfejtsük, és sajtónk szidópajtás-magatartásá
nak titkos rugóját a nyilvánosság előtt feltárjuk.

Általános Ítéletté vált mai nap azt mondani, 
hogy a sajtó nálunk zsidókezekben van. Ezt minden 
distinctió nélkül mondani, nem felel meg a tények
nek. A német sajtó nálunk igenis, majdnem kivétel 
'nélkül zsidókezekben van, e német sajtóra nézve 
tehát helyes a most említett Ítélet. De a magyar 
sajtóról, nagyban és egészben, ezt egyáltalán 
nem lehet elmondani. Sajátszerü dolog ugyan, de 
tény, hogy a journalisztika azon kevés terek egyi
ke, a melyen a magyar ember meglehetős sikerrel 
versenyezhet a zsidóval. Lehet, hogy ennek egyik 
főoka az, hogy ma még nincsen annyi megmagyaroso- 
dott zsidó, hogy ezen uj magyarok bennünket ó-ma- 
gyarokat e meglehetősen sovány térről is leszorí
tani tudnának. Bármi legyen is azonban oka ezen
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sajátságos tüneménynek, tény az, hogy úgy a fővá
rosi mint a vidéki magyar lapok, csekély kivétel
lel, legalább magyar szerkesztők kezeiben vannak. 
És mégis, leszámítva az egész országban tán 4-5 
lapot, valamennyi magyar lap zsidóbarát s igy ma
gyarellenes politikát követ. Ha az ember e lapok 
szerkesztőivel privátim beszél, majdnem valameny- 
nyien telivér "zsidófalók”-nak vallják magukat, s 
mindamellett inkább présbe csavartatnák magukat e- 
zen tisztelt szerkesztő urak, semhogy egyetlenegy 
zsidóellenes czikket vagy csak rövid közleményt is 
felvenni mernének lapjaikba; sőt ellenkezőleg, va
lahányszor ”izraelita polgártársaink"-at kell tol
lúk hegyére venniük: egész áhítattal, kegyelettel, 
vagy ha úgy tetszik, farkcsóváló tömjénezéssel te
szik ezt. S jaj a szegény antisemitáknak: nem is
mernek irántuk e ‘'magyar” lapok se irgalmat, se 
kegyelmet.

Mi a tulajdonképeni oka tehát ezen különös 
lélektani tüneménynek, a mely annál megfejthetle- 
nebbnek látszik előttünk, mert hisz köztudomás 
szerint, minden magyar újságszerkesztő az ujján 
megszámlálhatja egy-pár zsidó előfizetőjét.

És itt, uraim, ne gondolják önök, hogy tán 
"a XIX. század szelleme, a türelmesség, a felvilá- 
gosultság, a szabadság, egyenlőség és testvériség, 
a szabadelvüség," sat. sat., a zsidók és zsidótá- 
nyérnyalók által maguk számára confiscált hangza
tos jelszavak lennének tulajdonképeni indokai új
ságaink zsidóbarát-magatartásának. Nem! E jelsza
vak csak köpönyegül, de ma már csak meglehetősen 
lyukas köpönyegül szolgálnak a legpiszkosabb önér
dek eltakarására, a mely önérdek, világosabban: 
pénzérdek, ezen lapok zsidóbarát-magatartásának 
túlajdonképeni rugója.

Én ugyanis nagy napilapok kiadói és szerkesz
tőségi viszonyainak titkaiba beavatott egyénektől 
tudom, hogy nemcsak a fővárosi magyar napilapok
nak, de még magának a "Pester Lloyd"-nak is meg
buknia kellene, ha egyes-egyedül csak az előfize
tési dijakra kellene nekik támaszkodniok, és a 
hirdetések elesnének. Az annonce, az annonce! Itt 
a nyitja a dolognak. A gombamódra szaporodó lapok
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nagy versenye mellett az előfizetési dijat arány
lag alacsonyra kellvén leszállítani, a hirdetési 
dijak tartják a szuszt a lapokban. És kik nálunk 
úgy mint másutt is legtöbbnyire az annocirozők? A 
reclame klassikus hősei: a zsidók. Ám vegyék önök 
kezükbe újságjaink akármelyik számait, vessenek ö- 
nök egy futólagos pillantást ezen újságok "hátulsó 
fertályára”, és azon, nem is egészen uj és mégis 
megdöbbentő felfedezésre fognak önök jutni, hogy 
az ott látható hirdetéseknek fele, kétharmada, há
romnegyedrésze zsidó-hirdetés. Da liegt dér Hund 
begraben!

Hírlapjaink tehát nem annyira az előfizető s 
Így a magyar közönség részére s javára, mint in
kább az annoncirozók, nevezetesen pedig a túlnyomó 
számú s egymással testvérileg szorosan összetartó 
zsidó annoncirozók részére és javára, mi ellenünk 
magyarok ellen iratnak; s igy nem a magyar közön
ség, hanem a zsidó annoncirozók közvéleményét kép
viselik. Mert hát a zsidók bármely újságon, a mely 
merészkednek ellenük csak egy betűt is irni, igen 
könnyen boszut állhatnának azzal, hogy összebeszé
lés folytán, vagy pusztán természeti ösztönüket 
követve, nem küldenének be többé annonce-okat az 
illető lapok részére, s ezzel rövid idő alatt bu
kásukat okoznák. Németországban, az antisemitikus 
mozgalom fejlődése közben, egyes lapokat a zsidók 
ilyenképen átok alá helyeztek, s vagy véglegesen 
felmondtáík nekik a hirdetéseket, vagy pedig bizo
nyos számú havi, évi büntetésre Ítélték őket oly 
módon, hogy ezen idő alatt zsidónak nem lett sza
bad a kérdéses lapokban hirdetéseket beküldenie, - 
és sok esetben a zsidók czélt is értek: több ilyen 
megfenyített újság alázatosan megkövette a zsidó
kat, s ismét kegyelembe vétetett.

Ezzel a zsidó pénzzel corrumpált és zsidó 
járszallagon vezetett sajtóval mielőbb végeznünk 
kell: addig mindhiába erőlködünk a zsidókérdést 
megoldani.

Az eddig elmondottakból is látható lévén, 
hogy nálunk a zsidókérdés stagnatiójának két leg
főbb oka parlamenti ellenzékünk és a sajtó maga-
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tartása: mostmár tán meglehetősen érthető lesz 
előttünk az is, miért vonakodik a kormány a zsidó
kérdést nyilvános gyűlésekben tárgyaltatni enged
ni. Nekünk azonban ez nem elég. A kormánynak néze
tem szerint kötelessége, még egy pervers sajtó ü- 
völtéseivel és néhány ellenzéki zsidóbarát esetle
ges berzenkedéseivel szemben is, - a törvénynek 
érvényt szerezni. A zsidókérdés - mint már emlí
tettem - csak szintoly politikai kérdés mint akár- 
mely más politikai kérdés, sőt többet mondok: a 
zsidókérdés társadalmunk s nemzetünk lét- és nem
létkérdése. Különben is az antisemita mozgalom lé
nyegileg nem is annyira a zsidóság mint ilyen el
len, mint inkább a zsidó társadalmi és politikai 
hatalom ellen van intézve. Ha a zsidók csak szám
arányuknak megfelelő befolyással és hatalommal 
rendelkeznének, szintúgy nem volna politikai anti
semita mozgalom, mint nincsen politikai anti-czi- 
gány mozgalom; de az egyenesen a szabad elvüségnek 
a következménye, hogy egy törpe minoritás ne zsar- 
noskodjék a nagy majoritás fölött.

A főkapitányságnak az antisemita egyetemi 
polgárok gyűlését eltiltott s az igen t. belügymi- 
nister ur által indokainál fogva helybenhagyott 
végzése azt hozza fel érdemleges indokul, hogy az 
ott tárgyalni szándékolt kérdések "fajgyűlölet 
szitására vezethetnek, melyek tárgyalása tehát 
a közrend és a közbiztonsság érdekében meg nem 
engedhető".

Hát erre nekünk antisemitáknak az a felele
tünk, hogy a zsidókérdés fejtegetése nem fajgyűlö
let-szitás, hanem, mint az eddig elmondottakból is 
látható: jogosult társadalmi önvédelmi eszköz, s 
ekkép egy jogos politikai akczió. És ha szabad 
a politikai czélokat követő Alliance israélite ma
gyarországi fiókjainak, a bemutatási záradékkal 
ellátott alapszabályok alapján megalakulniok s 
gyűléseket tartaniok: nem látom be, miért ne sza
badna politikai contra-alliance-israélite-gyülése- 
ket tartani vagy akár contra-alliance-israélite- 
egyleteket alakítani? Avagy e tekintetben is pri
vilégiumokat élveznek nálunk a zsidók? A "közren-
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det és közbiztonságot" pedig nem az antisemitis- 
mus, hanem, talmudistikus üzelmeivel, a zsidóság 
veszélyezteti.

Különben is "fajgyűlölet szitásáról" a bün
tető codex nem tud semmit. A 172. §. szól "vallás
felekezetek, osztályok és nemzetiségek" elleni 
gyűlöletre való izgatásról. De hát a büntető codex 
készítőinek különben éles előrelátása e pontnál 
cserben hagyta őket. A zsidósság, a semitizmus, 
úgy amint az antisémitizmus e fogalmát érti, 1. 
nem vallásfelekezet; mert semiták alatt a kike
resztelkedett, de a keresztvíz daczára is a ke- 
reszteletlen zsidókkal továbbra is egy húron pen- 
dülő semiták is értetnek; sőt még a nem-semita 
zsidópajtások is, a kik reánk nézve tán még vesze
delmesebbek mint maguk a semiták; 2. a semitakér- 
dés ugyanezen okoknál fogva társadalmi osztálykér
dés sem; de 3. nemzetiségi kérdés sem, mert hisz a 
zsidók tagadják - legalább mi előttünk - legjob
ban, hogy ők külön nemzetiséget képeznének, hanem 
azt vitatják, hogy ők franciák, németek, magyarok, 
sat.

Az antisemitizmus tehát még ha állana is 
az, hogy fajgyülöletszitás a czélja, - a mi pedig 
nem, - törvényeink értelmében nem esik büntető 
sanctió alá; s ekkép antisemita gyűlések tartása 
jogos dolog.

És itt eltekintek attól, hogy a betiltott an- 
tisemitagyülést egyetemi polgárok akarták-e ren
dezni, vagy sem; - mert egyrészt ezen körülményről 
a gyűlést betiltott határozatok indokolásában sem 
foiglaltátik semmi sem; másrészt pedig, mert annak 
elbírálása, váljon az ily lépés képez-e vagy sem 
az egyetemi fegyelmi szabályokba ütköző tényt, - 
az egyetemnek saját házi ügye; noha mindamellett 
lehetetlen itt meg nem emlékeznem azon gyakori po
litikai demonstrátlókról, melyeket a közelmúlt é- 
vekben is egyetemi polgárok rendeztek, anélkül, 
hogy azok ellen akár az egyetemi tanácsnak, akár a 
kormánynak legkisebb ellenvetése is lett volna. 
Eclatans például felhoznom a konstantinápolyi e- 
gyetemi küldöttséget, a mely annak idején magára
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Az 1881. évi szeptemberhő 24-ére hirdetett 
országgyűlés képviselőházának naplója.

Harmadik kötet, 
a 119. s köv. lapokon.



X I .

A vasTárí kérvény.

59. országos fllés, 1882. febraárhó 18-kán 
Péchj Tamás elnöklete alatt.

Tárgyai: .... A kérvények IX. és X. sorjegyzékének tárgyalása.

BAROSS GÁBOR JEGYZŐ: /Olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését./ "A vasvári kerület lelké
szei: ”a keresztények és izraeliták közt kötendő 
polgári házasságról” szóló törvényjavaslat vissza
vetését, és az izrealiták egyenjogositását kimondó 
1867. XVII. t.-cz. eltörlését kérik.”

BERZEVICZY ALBERT ELŐADÓ: /egy hosszabb 
beszéd után ajánlja/ a kérvényi bizottság követke
ző határozati javaslatát elfogadásra: /Olvassa./

”Ezen kérvény, tekintettel a keresztények és 
izraeliták közötti házasságról szóló s tárgyalás 
végett az igazságügyi bizottsághoz utasított tör
vényjavaslatra, ezen bizottságnak adatik ki; a ké
relem második részére, vagyis az izraeliták egyen
jogúsítását kimondó 1867. XVII. törvényczikk meg
szüntetésére nézve a képviselőház intézkedés szük
ségét nem látja, s efelől a kérvényezőket a ház
szabályok 176. §-a értelmében értesíti. ”/Helyeslés./ 

ISTÓCZY GYŐZŐ: T. ház! Minthogy a jelen
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kérvény tárgyában felszólalni szándékozom, kérem a 
t. házat, méltoztassék a kérvény felolvasását el
rendelni. /Halljuk!/

ELNÖK: A kérvény, ha méltoztatik kivánni, 
felölvastatik. /Halljuk! Halljuk!/

RAKOVSZKY ISTVÁN JEGYZŐ /olvassa/: ---
ISTÓCZY GYŐZŐ: /Halljuk! Halljuk!/ T. ház! 

Midőn a jelen kérvény védelmére, mint annak be
nyújtója szót emelek, lehetetlen, hogy beszédemet 
egy visszapillantással ne kezdjem.

Másfél hónap múlva teljes 7 éve lesz annak, 
hogy én 1875. évi ápril 8-án, e házban a zsidókér
désben először felszólaltam.

A kik az akkori politikai és társadalmi vi
szonyokat figyelemmel kisérték, s ezek emlékeze
tükben vannak: azok a 7 év előtti és a mai hely
zet között igen érdekes párhuzamot vonhatnak.

Ezelőtt 7 évvel a zsidók által Németországon 
és egyebütt is felidézett ‘’Kulturkampf” kisérteni 
akart nálunk is, s a ki ezt a szót "zsidó" csak 
kiejteni merte is, az mint "ultramontán", vagy 
"reakczionárius" átok alá vettetett. A zsidót csak 
"izraelita", "izraelita polgártárs" névvel volt 
szabad megjelölni, s az "izraelita" szó mindig a 
legmélyebb tisztelet s bámulat hangján lön kiejt
ve. Azon időben "uzsorá"-ról beszélni annyit tett, 
mint a nemzetgazdászati tudomány alpháját se is
merni , s középkori bornirtság hirébe keveredni. "A 
pénz olyan portéka, mint akármely más áruczikk," - 
ez volt elfogadott obiigát megjelölése az uzsorás
kodásnak; "a szabad tőkeképzés", - e jelszó alatt 
lett védelembe véve a népnek szabadon űzött törvé
nyes megrablása; "a gyengébbnek az erősebb előtt 
pusztulnia kell," - ezen manchesteri elv volt a 
jelszó, a mely alatt a magyar társadalom egy ide
gen elem által törvényesen pusztítatott, és pusz- 
titátik ma is. Ezelőtt 7 évvel, a zsidók által 
előidézett 1873. év előtti pénzügyi szédelgés és 
az 1873. évi nagy "Krach" kihatása ezer meg ezer, 
anyagilag feldúlt család körében érezhető volt, s 
jó részben érezhető az ma is. A magyar társadalom 
osztályai ellen egész szemérmetlenül folyt a zsidó
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lapokban a harcz, hogy azok élhetetlenek, hogy a- 
zoknak pusztulniok s más "egészségesebb”, érsd: 
zsidó elemek számára /Derültség./ helyt adniok kell.

Még tovább folytathatnám e rajzot; de elég, 
ha még csak azt adom mindezekhez, hogy társadalmi 
politikája azidőben egyedül csak a zsidóságnak 
volt, a mely előtt a keresztény társadalom érdekei 
teljesen háttérbe szorultak; s hogy ezelőtt 7 év
vel se nálunk, se általában Európában zsidókérdés
nek még senki se hallotta hirét. Pedig ez az akkor 
még névtelen volt kérdés éppen az időben jutott 
megérlelődésre.

E zsidós közállapotok, a körülmények saját- 
szerü összejátszása folytán, a mely körülményeket, 
ha kényszeritve leszek reá, majd szellőztetni fo- 
fogom, /halljuk! Halljuk! a szélsőbaloldalon./ engem tol
tak a felszínre, s igy nekem kellett, első izben 
egy európai parlamentben, a zsidókérdést felvet
nem. És daczára minden kinevettetésnek, minden gú
nyolódásnak, minden megtámadásnak, a melyeknek a 
zsidóügybeni felszólalásaim alkalmából 7 év óta 
kitéve voltam: az évek, az események nekem adtak 
igazat; s azon élénk viszhang, a melyet szavaim az 
országban, s tán még inkább az ország határain 
túl, keltettek, igazolja azt, hogy én helyesen i- 
téltem meg a viszonyokat.

1875. óta a zsidókérdés bejárta Európát, 
s ma már azon a ponton van, hogy a Continens két 
leghatalmasabb államában: Német- és Oroszországban 
a kormánykörök komolyan foglalkoznak azzal a kér
déssel, miként oldassák meg radikális módon a zsi
dókérdés?

A XIX. század soha le nem törölhető szégyen
foltja, gyalázata marad az, hogy a csekély kivéte
lekkel szellemileg és testileg elkorcsosult, ma
roknyi sacherozó zsidó nép által oly uralmat, 
sőt terrorizmust engedett magán gyakorolni, mint 
aminőt ez körülberül harmincz év óta Európában 
tényleg gyakorol, s a mely uralmat éppen nem vala
mi nemes fegyverekkel, hanem a raffineria, a 
kasztszerü szoros összetartás s a legnagyobb részt 
uzsora, agiotage s más irreális üzletek utján ösz-
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szeharácsolt mérhetetlen kincsek segélyével sze
rezte meg magának.

Századunk a felvilágosultság századának hir
deti magát; s mindamellett a zsidóság egyik legha
talmasabb fegyverévé vált sajtó utján uralomra ju
tott zsidó világnézlet mellett, a rendszeresen ü- 
zött kárhozatos zsidó praktikák s a zsidóságnak a 
mi romlásunkra törő politikája fölött egyptomi 
sötétségben botorkál, a mely egyptomi sötétséget 
tudvalevőleg szinte a zsidók teremtették.

Századunk a humanitás századának nevezi ma
gát, a mely humanitás jótéteményeit pedig nálunk 
csak a zsidók élvezik; a zsidók által agyonnyomor- 
gatott és sok vidéken barommá aljasitott nép e hu
manitásból ki van zárva. Egy zsidónak tyúkszemére 
se szabad lépni anélkül, hogy a félvilág sajtója 
veszett lármát ne üssön az "emberietlenség” fö
lött; /Derültség. Halljuk!/ de a zsidók a maguk prak
tikái utján száz- meg százezer családot kiűzhetnek 
hajlékaikból, apáikról rájuk maradt örökjükből, 
rabszolgáikká vagy pedig földönfutókká tehetik, a 
nyomorba, a bűnökbe, az öngyilkosságba hajthatják 
őket: ugyan kinek jut eszébe az ilyes haszontalan- 
ságokkal csak bíbelődni is, annál kevésbbé pedig 
itt inhumanitást keresni?

Századunk a türelmesség századának hirdeti 
magát. A zsidóknak szabad a mi vallási, erkölcsi 
elveinket, társadalmi szokásainkat, nemzeti, poli
tikai intézményeinket nemcsak kritika, de silány 
gúnyolódás tárgyává is tenni: és ebben senki sem 
lát türelmetlenséget. De merészelje valaki a zsi
dóságot, - nem! - csak a zsidó visszaéléseket csak 
a legenyhébb kritika tárgyává tenni: az már "Into- 
leranz” .

S ennek a parazita természetű sacherozó fél
nomád hordának /Nagy derültség. Hosszan tartó zaj./

ELNÖK: Kérem a képviselő urat, méltoztas- 
sék kifejezéseiben kissé óvatosabbnak lenni. /De
rültség./

ISTÓCZY GYŐZŐ: Tehát annak, a minek 
mondtam, Európa kardcsapás nélkül, megkötött ke
zekkel és lábakkal szolgáltatta ki magát.
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Szerencsére azonban a zsidóság ezen legújabb 
aranykora, daczára a napjainkban kifejtett kétség- 
beesett erőfeszítéseinek, Európában végéhez köze
ledik, Izrael csillaga hanyatlóban van. /Derültség 
a szélsőbaloldalon- Mozgás./ Nem tudom, t. ház, viccze- 
ket mondok-e és annak nevetnek, vagy a tárgyat 
tartják nevetségesnek? Ha az első áll, örülök ne
ki, de. ha a másik áll, azt sajnálattal constatá- 
lom. /Egy hang a szélsőbaloldalon: A tárgyat!/ Az "Al- 
liance israélite universelle" által ügyesen befo
lyásolt nagyhatalmasságoknak berlini congressusa 
már nem birt annyi hatalommal, hogy a kis Romániát 
az általános zsidóemanczipáczió keresztülvitelére 
kényszeritse. Sőt majdnem egy időben a berlini 
congressussal, indult meg épen ennek székhelyén, 
Berlinben s hamarosan egész Németországon az anti- 
semita mozgalom, mely a lefolyt 1881. évben Orosz
országban meglehetős drasztikus viszhangot nyert.

És ha valahol, úgy Muszkaországban fog lege
lőbb s legkönnyebben foganatba vétethetni a zsidó
kérdés radikális megoldása. /Derültség./ Ott nem lé
tezik parlamenti kormányforma, következőleg ott 
nincsenek a hatalomért küzdő politikai pártok sem, 
a melyek a zsidók szavazatáért ezek magas kegyeit 
hajhásszák, s e viszonszolgálat fejében saját nem
zetünket a zsidóságnak kiszolgáltatják. /Mozgás a 
szélsőbaloldalon./ Én csak általában beszélek az eu
rópai államokról. Ott csak egy rövid czári ukázra 
van szükség, és három-négy millió főnyi muszkaor- 
szági zsidóság kezébe fogja a vándorbotot, s megy 
ahova neki tetszik. Hihetőleg bennünket fognának 
szerencséltetni ezek a legújabb "izraelita polgár
társak", hisz mi őket tárt karokkal fognánk fogad
ni, csak kegyeskedjenek neveiket megmagyarősitani. 
S valóban, Oroszország nem űzhetne gonoszabb játé
kot a mi elszidósodott politikai köreinkkel, mint, 
ha az általa esetleg megindítandó zsidó népvándor
lás a mi határaink felé terelné. De a dolognak a 
másik oldalát tekintve, ez esetben tán a mi szaba
dulásunk órája is ütne, mert e sáskasereg megjele
nése észretéritené a mi "Bíldungs-Philister"-ein- 
ket is, a kik még ma is a "bon-ton"-hoz tartozónak
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tartják philosemitáskodni.
Addig is azonban, mig ez a Deus ex machina e- 

lőállana: jelszavunk legyen az, hogy; kérjetek és 
megadatik, zörgessetek és megnyittatik.”

Ezen elvet követi a jelen kérvény is, a mely 
a ház elé került első tiltakozás az elhamarkodva 
behozott zsidó-emanczipáczió és a zsidóság beol
vasztásának sysiphusi munkáját tervező zsidóházas
sági törvényjavaslat ellen.

Amint én e ház tagjai nagy részének hangula
tát ismerem; a keresztények és zsidók közti polgá
ri házasságról szóló törvényjavaslat sorsa e ház
ban már előre megpecsételve van, s az előrelátha
tólag visszavettetni fog.

De, ha e hozandó határozattal egyszer consta- 
tálva lesz az, hogy a zsidó kasztnak a nemzettest
be való beolvasztása iránti reményt a képviselőház 
s Így a nemzet végkép feladata; úgy előáll az 
a kérdés? Quid tunc? Mi történjék tehát ezen, a 
nemzet testén élődő idegen elemmel?

A most emlitett törvényjavaslat visszavetésé
nek okvetlenül kiindulási pontjául kell szolgálnia 
egy, az eddigitől eltérő uj zsidóügyi politikának, 
a melynek első czélja kell, hogy a tizennégy évvel 
ezelőtt behozott zsidóemanczipáczió eltörlése le
gyen, a mely zsidóemanczipáczió behozatalakor 
tudvalevőleg szinte az volt a balhiedelem, hogy 
az az összeolvadást magával fogja hozni.

Hogy mennyire felelt meg a zsidóemanczipáczió 
a hozzá kötött várakozásoknak, azt látjuk ma, mi- 
r dőn a magunk emanczipácziójáért kell elkeseredett 
küzdelmet vivnunk, nekünk, már t. i. azoknak, 
a kik nem tartják czélirányosabb dolognak, a ve
szély elől a bölcs hallgatás spanyolfala mögé me
nekülni, vagy pedig, a zsidók kegyeinek megszolgá- 
lása czéljából, a zsidó-patronusok csapatába ön
kéntesnek beállani.

Hogy mennyire időszerű e kérdéssel végre va- 
lahára komolyan foglalkoznunk; arra nézve a legu
tóbbi népszámlálás adatai is elégséges indokul 
szolgálhatnak.

Ugyanis Magyarország és Erdélynek /Horvátor-
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szág és a volt katonai határőrvidék kivételével/ 
az 1869. év végén volt 13.561,245 főnyi összes la
kossága tizenegy év alatt, az 1880/81-ki népszám
lálás szerint, csak 13.728,622 főre emelkedett, 
vagyis csak 167,377 fővel, s igy csak 1.21 %-kal 
szaporodott, a mely szaporulati arány, egybevetve 
például Németország, Anglia és Oroszország szapo
rulati viszonyaival, ahol a lakosság évenkint 1 %- 
kai növekedik, már magába véve is kétségbeejtő 
szaporulati aránynak mondható. S ezen tizenegy év 
alatti 167,377 léleknyi összes szaporulatból egye
dül magára a zsidóságra 82,494 lélek esik, a kik
nek száma a mondott 11 év alatt 542,186 főről 
624,680 főre emelkedett. Tehát, mig az 1869. év 
végén volt 13.019,059 főnyi nem-zsidó 11 év alatt 
csak 84,883 fővel, vagyis csak 0.64 %-kal szaporo
dott, addig az 1969. év végén volt 542,186 zsidó 
82,494 fővel, vagyis 13.20 %-kal szaporodott, s 
igy a zsidók szaporodása 20.62-szer, vagyis közel 
21-szer nagyobb volt, mint a nem-zsidó lakosság 
szaporodása.

Általánosan elismert nemzetgazdasági elv 
az, hogy a kedvező vagy kedvezőtlen nemzetgazdasá
gi viszonyokkal a lakosság szaporodása vagy fogyá
sa karöltve jár. Az országos statisztikai hivatal 
főnöke részéről legközelebb közrebocsátott össze
állítások alapján most felhozott hiteles számada
tokból következik tehát, hogy

1 . a létező közgazdasági viszonyok a keresz
tény lakosságra nézve ép oly kedvezőtlenek, mint 
fölötte kedvezők a zsidó lakosságra nézve;

2 . hogy a zsidó lakosság erős szaporulata 
megfordított arányban áll a keresztény lakosság 
gyenge szaporodásával; és

3. hogy a kétféle lakosság szaporodásának e 
kétféle törvénye mellett a keresztény lakosság ál
lapota évről-évre súlyosabb lesz.

Hanem azért a t. kérvényi bizottság a zsidó
kérdésben "intézkedés szükségét nem látja.”

$okan tán abban a hiszemben leh^toek, hogy a 
minap a ház elé terjesztett uzsoratörvényjavaslat 
törvénynyé válta a zsidóság által okozott bajokat,
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ha nem is egészen, de legalább nagy részben meg
szüntetni fogja. Ez azonban téves nézet; mert az 
uzsoráskodás és a korcsmái könnyű hitelezés csak 
kettő a számtalan zsidó praktika közül; s Ausztria 
és Németország példái eléggé tanúsítják, hogy 
az uzsoráskodást a zsidók a szigorú uzsoratörvény 
daczára is javában űzik; hol van ugyanis az a tör
vény, melyet a zsidó ki nem játszik, vagy meg 
nem kerül? De Németország még más tekintetben 
is példakép áll előttünk; ott ugyanis az uzsora
törvény már az 1880-ik év közepén életbelépett, és 
mit látunk? Azt, hogy éppen az 1880. év nyarán 
jött ott teljes hévvel folyamatba az antisemita 
mozgalom.

Hanem hát, mindezek daczára, a t. kérvényi 
bizottság a kérvény 2-ik pontjára nézve "intézke
dés szükségét nem látja”. Méltán sajnálhatja az 
ország a t. kérvényi bizottságot gyenge szemei mi
att. A t. kérvényi bizottság miatt ott lehetnek 
a rendszeresen folytatott köztudomású zsidó üzel
mek, a melyek ellenében hiába állanak, ha ugyan 
állanak, a §-ok a törvényczikkekben. Ott lehetnek 
például: az uzsora s a maszlagos nadragulyás és 
vitriolos pálinkamérés; a fuchsinos bor és homokos 
liszt; mindennemű és fajtájú csalások és a hamis 
bukások; a hamis mérlegek és népfosztogatás; az i- 
szákosság terjesztése és döglött marha húsának ki
mérése. /Derültség./ Többen mulattatónak találják 
ezeket, pedig a kiken ezen üzelmek elkövettetnek, 
azokra nézve igen szomorú kimenetelűek szoktak 
lenni /Úgy van!/ ; fehérrabszolgakereskedés s nép- 
demoralizáczió és korrupczió; hivatalnokok meg
vesztegetése és a Talmud alapjáni hamis eskü; ha
mis tanúskodás és hamis tanuk toborzása; orgazda
ság és talmi aranynak valódi arany helyett árulá
sa; /Hosszas derültség./ jól bebiztositott termények 
és épületek felgyujtása és biztositási ügynöki ü- 
zelmek; /ügy van! ügy van!/ ratenbrief-űzelem és 
tantus-pénzeknek körmöczi aranyok helyett kiadása, 
/Derültség./ váltóhamisitás és Amerikába szökések; 
/Úgy van! Úgy van!/ a katonáskodás alól való kibúvá
sok s állami jövedékcsonkitások; kasza-kapától va-
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lő irtózás s a kereskedelem monopolizálása; liczi- 
tácziőkon való összejátszások és különféle sápok; 
/Derültség./ kifizetett adósleveleknek vissza nem a- 
dása és kifizetett adosságok újra való követelése 
és behajtása; /Mozgás./ kereszténység-gunyolás és 
kulturkampfoskodás; a keresztény felekezeteknek s 
a különféle nemzetiségeknek egymás ellen heczcze- 
lése; ármányok és intrigák, zsidóbosszuállás, bör
zejáték és plutokratia, közvéleménygyártás és re
volver Journal is tika, /Úgy van! DerOltség./népbolondi- 
tó frázisok és népnyomor, gründerség és liquidá- 
czió, syndikátusok és prospektek, svindli és 
krach sat.sat. /Úgy van!/ Mondom: ott lehetnek 
mindezen, a legtöbb esetben megtorolatlan, mert a 
mai viszonyok közt megtorolhatlan zsidó üzelmek és 
visszaélések, a melyeknek átka alatt pusztul a nép 
jóléte, s pusztul, vész maga az ország népe: - ha
nem azért a t. kérvényi bizottság "intézkedés 
szükségét nem látja."

Azt mondják, hogy a jogegyenlőség korszakát 
éljük, s hogy a törvények a zsidókra is szólnak. 
Sok esetben igen is szólnak: a theoriában, de a 
gyakorlatban máskép áll a dolog. Azon nem-zsidók, 
a kik valamely zsidóval, s legyen az bár a legu- 
tólsó rongyszedő zsidó, egyszer életükben kikö
töttek, legyenek ezen nem-zsidók akár magán szemé
lyek akár közhivatalnokok, mig csak élnek, megem
legetik azt a pillanatot, a melyben erre a boldog
talan lépésre elhatározták magukat. Mert hát min
den egyes zsidó háta mögött ott áll az illető vá
rosnak vagy vidéknek, s ha kell, az egész ország
nak, s ha ez sem elég, az egész világnak a zsidó
sága, pénzükkel, befolyásukkal, sajtójukkal. A' 
zsidók solidaritásban állansik egymással: /Úgy van! 
ügy van!/ egy mindnyájért s mindnyája egyért; s még 
a rablógyilkos zsidót is kiszabadítani törekednek 
a törvény karjai közül, feltéve, hogy a bűntettet 
goj-on vagyis keresztényen követte legyen el. Az 
ilyen ismeretes zsidó összeröffenéseknek.../Derült
ség./ A képviselő urak ezt mulattatónak tartják, 
pedig nem kivánom, hogy a képviselő urak közül va
laki azon helyzetbe jusson, mint a melyről szólók,
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UGRÓN GÁBOR: Az ily kifejezéseken, hogy 
"összeröffenés” talán csak szabad nevetni.

ISTÓCZY GYŐZŐ: __ aztán az az eredmé
nye, hogy a zsidóval a napnál világosabb jogalapon 
kikötött keresztény ember a legtöbb esetben nem— 
csakhogy nem érvényesítheti kétségtelen jogát, de 
sőt lassankint azt veszi észre, hogy egy oly háló
ba keveredett, a mely hálóból ép bőrrel ugyan 
ki nem menekül; s még szerencsés embernek tarthat
ja magát, ha a zsidó helyett felülrá még őt be nem 
zárják. /Derültség./ S éppen a zsidók ezen taktiká
jának következménye az a csöndes terrorizmus, 
melyet a zsidóság társadalmunk felett gyakorol.

A zsidókkal szemben tehát nekünk kereszté
nyeknek nincs jogegyenlőségünk; mert a zsidók, a 
fennálló theoretikus és formai jogegyenlőség mel
lett, az ő kasztszerü társadalmukkal tényleg pri- 
vLlegizárt állást foglalnak el, államot az állam
ban képeznek, a mely tényleges zsidó privilégiumok 
csak akként szüntethetők meg, ha ezen zsidó privi
légiumok törvényes alapját: az 1867. évi XVII. t.- 
czikkel behozott zsidóemanczipácziót megszüntet
jük. S ezt czélozza a jelen kérvény is.

Hogy az eddig elmondottak után a t. előadó ur 
által tett hivatkozás a jogegyenlőségre, a polgári 
szabadságra, a társadalmi és állami jogokra, minő 
értékkel bir, azt felesleges mondani. E szólamok 
még hatékonyak lehettek a 60-as, sőt tán még a 70- 
es években is, de ma már mindenkinek felnyílhattak 
a szemei a szomorú valóság előtt, a mely szomorú 
valóságot a Potemkín festett falvaíhoz hasonló 
frázisok többé nem maszkírozhatják.

Igenis, t. előadó ur, mi a jogegyenlőség, a 
polgári szabadság, a társadalmi és állami jogok 
nevében követeljük a zsidó privilégiumok megszün
tetését.



Az 1881. évi szeptemberhó 24-re hirdetett 
országgyűlés képviselőházának naplója.

Hatodik kötet, 
a 33. s köv. lapokon.



X I I .

Tisza-Eszlár.

110. országos ülés, 1882. májushó 24-kén 
Péchy Tamás elnöklete alatt.

T á r g y a i :  . . ... I s t ó c z y  G y ő z ő  és I r á n y i  D á n i e l  i n t e r p e l l á t i ó j a .

ELNÖK: ... Eszerint a napirend meg lévén 
állapítva, Istóczy Győző képviselő ur fogja inter- 
pellátióját megtenni.^

ISTÓCZY GYŐZŐ: T. ház! /Egy/ t. képvise
lőtársam a tegnapi ülés folyamán elmondta egy 
keresztény leánynak Tisza-Eszláron egy zsidó sak- 
ter által történt meggyilkotatása esetét. Ugyane
zen ügyre vonatkozólag én a tegnapi postával a kö
vetkező levelet vettem: / O l v a s . /

"Igen t. képviselő ur! / F e l k i á l t á s o k :  Ki az a l á i -  
r ó ? ! /  Azt nem nevezem meg! / T o v á b b  o l v a s . /  Egy hal
latlan és vérlázitó eseményről kivánom röviden ér
tesíteni, illetve inkább nagybecsU figyelmét fel
hívni, mely mig egyrészt teljes világításba helye
zi képviselő urnák a zsidósággal szemben kifej
tett s a nemzet és haza javára irányuló jogosult 
törekvéseit, úgy másrészről illusztrálja ezen al
jas és teljes megvetést érdemlő nép / M o z g á s . /  fana
tizmusát, fajgyűlöletét és a magyar haza és nemzet 
anyagi úgy, mint erkölcsi megsemmisítésére törek-
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vő bűnös czélzatait.
A ‘'Magyar Állam" ez idei május 20-ki száma 

Szabolcsmegyéből, Tisza-Eszlárról egy közleményt 
hoz az ottani kath. lelkész tollából ezen czim a- 
latt: "Egy leány eltűnésének titokzatos esete", 
melyben többi között szórul-szóra ez áll:

"Ezelőtt öt meg egy fél héttel egy 14 éves 
leány, ki özvegy édes anyjának szomszédjánál szol
gált, a zsidó polgártársak husvét ünnepének elő- 
szombatján, f. évi ápril 1-én, fényesen ragyogó 
napnak déli 12 órájakor a belfaluban lakó rom. 
kath. kereskedőnél tett néhány krajczár áru vásár
lás után, a mintegy negyed órányira fekvő s velünk 
egy községi testet képező Újfaluba hazafelé igye
kezvén, a két falu közötti nagy térségen, közel a 
zsidó templomhoz, távol a Tiszától nyomtalanul el
tűnt." - Ez a tény.

Klmondja azután, hogy több idegen metsző - 
sakter - jelent meg akkor Eszláron az ünnepekre, s 
egész éjjel a zsinagógában foglalatoskodván, meg
ölték a szegény leányt és testét a Tiszába dobták.

A legelső tanú lett erre nézve a metsző - 
sakter - saját gyermeke. Egész Szabolcsban nagy e- 
miatt az elkeseredés és ingerültség ezen átkos vi- 
perafajzat ellen, /Mozgás./ és ha sikerül a zsi-^ 
dóknak - a mitől sokan tartanak is, - pénzükkel az 
ügyet elnyomni, akkor ki fogja meggátolni az el
keseredés és boszu indokolt kitöréseit? Pedig 
tarthatunk tőle, hogy a zsidó pénzhatalom, mely 
máris sürög-forog Nyíregyházán ez ügyben, elfojtja 
fiz egész ügyet.

Uram! Ajánlom ezen ügyet hazafiul nagybecsü 
figyelmébe. Legyen kegyes az egész ügyről bővebb 
értesülést venni; s miután ez máris törvényszéki 
vizsgálat tárgyát képezi, és a községi előjáróság 
vizsgálatában tanuk által már be is igazoltatott, 
tehát világos, hogy ezen vérlázitó zsidó merénylet 
nem koholmány. De a mai időben Magyarországon, 
fájdalom, pénzzel még a megtörtént dolgot is lehet 
meg nem történtté tenni.

Talán lesz hatása a törvényszéki bizsgáló bi- 
ró urakra annak, ha a sajtó és a nyilvánosság őrei

-  106 -



egy kissé figyelemmel kisérik ezt az ügyet, mely 
megérdemli azt, hogy példás és a legszigorúbb bün
tetésben részesüljön, úgy a kedélyek lecsillapítá
sa, mint az igazságszolgáltatás érdekében. Hazafi
ul üdvözlettel, tisztelő elvtársa /Aláirás 
/Felkiáltások: Halljuk az aláírást!/

így a levél, a melyben közölt adatokat ille
tékes oldalról nyert informácziő alapján oda egé
szíthetem ki, hogy a meggyilkolt keresztény leány
nak neve Solymosi Eszter, a gyilkossággal vádolt 
zsidó sakter neve pedig Schwarcz Salamon.

Továbbá értesültem arról is, hogy alapos ki
fogás alá esik Szabolcsmegye felső-dadai járása 
szolgabirájának és a nyíregyházi törvényszéknek ez 
ügyben követett magatartása. Ugyanis a szolgabiró, 
kihez a meggyilkolt leány anyja panaszra ment, 
hogy gyermeke a zsidóság révén eltűnt, az anyát 
panaszával a nyíregyházi törvényszékhez utasítot
ta, ahelyett, hogy az elővozsgálatot kötelességé
hez képest nyomban teljesítette volna. A törvény
szék a pcinaszos anyát viszont a szolgabiróhoz uta
sította, s Így törvényszék és szolgabiró illeté
kességi kérdést csinálva a dologból, a vizsgálat 
csak hetek múlva lett megindítva.

T. ház! Lehet, hogy itt csak egyszerű gyil
kosság esete forog fen, ember által emberen elkö
vetve. De nincs kizárva az a lehetőség sem, hogy 
itt a kereszténynek mint kereszténynek, zsidó mint 
zsidó által vallási czélból való meggyilkoltatása 
forog szóban. /Ellenmondás balfelől./ E gyanút fokoz
za azon körülmény, hogy a gyilkosság a zsinagógá
ban, közvetlenül a zsidó húsvéti ünnepek előtt 
egy, a rituális ölésre hivatott hitközségi sakter 
által lett végrehajtva. /Derültség-/

Mióta a kereszténység fenáll, a keresztény 
népek öntudatából sohasem tűnt el végkép a zsidók 
irányában az a gyanú, hogy a zsidóknak - itt per
sze csak az orthodoxok értendők - húsvéti szertar
tásaikhoz keresztény vérre van szükségük. Fenáll 
pedig e népgyanu daczára annak, hogy a zsidók ég- 
re-földre esküdöznek, hogy ez alaptalan rágalom.

Alapos-e ez az évezredes népgyanu vagy sem,
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én itt nem kutatom; csak mint tényt konstatálom.
Ez ügyre vonatkozólag Rohling Ágost, a prágai 

egyetem jelenlegi tanára, "Dér Talmudjude*' czimU 
müvében ezeket irja:

"Hogy a gyilkossági fejezettel itt végezzek, 
röviden tudositok itt Tamás kapuczinus atyának 
1840. évben Dsimaskusban történt meggyilkoltatásá
ról. Laurent franczia iró kölönös módon rendkívül 
ritkán találhatóvá vált könyvében, a melynek eltű
nését a Fáma titoknak mondja, "Affaires de Syrie" 
czim alatt a Párisban, a külügyministeriumban lévő 
aktákból a pert sző szerint lenyomatta." Tamás 
atya - irja Laurent - egyúttal orvos is volt. 
1840. február 5-kén őt szolgájával együtt a zsidó
városrészbe menni látták; 6-kán a basa orvosánál 
volt ebédelendő. Ő azonban nem jött, s a zárda ré
széről már hiába kutattak utána. A franczia konzul 
kezébe vette az ügyet, s legelőször is kiderítette 
azt, hogy a zsidó városrész borbélya koromsötét 
éjnek idején Harari zsidó kereskedőhöz hivatott. 
Továbbá kiderült, hogy a borbély ott Tamás atyát 
megkötözve a padion találta s felhivatott őt meg
ölni; eleinte vonakodott ezt tenni; azonban fenye
getések által megfélemlítve, reá engedte magát 
venni a gyilkosságban közreműködni. Harari mérte 
az első csapást, egy másik zsidó a másodikat, 
a melynek a halál lett a következménye; erre a 
húst a csontokról leválasztották, ezeket szétzúz
ták s egy kloakába dobták; meg is találták ott 
a csontokat a szakállas volt állnak egy darabjá
val, egy darab fejbőrrel, a mely még a tonzura je
leit mutatta - s a Damaskusban mindenki előtt is
meretes volt vörösszegélyü sapkával együtt Tamás 
atyának. Tamás szolgáját is meggyilkolták, hogy ne 
legyen vádló. Az elfogottak közül hét zsidó keres
kedő bevallotta a bűntettet és kivallották azt is, 
hogy a főrabbi néhány nappal korábban értesítésük
re adta, hogy keresztény vért kell szerezni a 
közelgő husvétra. Emellett fontossággal bir annak 
a megjegyzése, hogy a vádlottak magánfogságban 
voltak, külön-külön hallgattattak ki, s egymással 
a legcsekélyebb körülményekre nézve is egyezően
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vallottak. Egész Európa izraelitái mozgalomba jöt
tek, hogy a halálitéletet megsemmisítsék s a fel
mentést kieszközöljék. Keserűen panaszkodtak azon 
vád fölött, hogy ma még lehet vallás, a mely em
bervért kiván. De ha a zsidó testvéreket Damaskus- 
ban ártatlanoknak tartották, miért nem szerezték 
be ártatlanságuk bizonyítékait? Miért ajánlottak a 
franczia és osztrák konzulátusok valamennyi tagjá
nak pénzösszegeket és értékes ajándékokat? A kinek 
részén az igazság van, annak nincsen szüksége 
vesztegetésekre. /Közbeszólás: Hát a választásoknál!?/ A 
franczia konzulátus kanczellárjának a zsidók 
200,000 piasztert, egy ügyvédnek pedig 500,000 pi- 
asztert kínáltak sat. Minekutánna minden hiába 
volt, Crémieux - az "Alliance israélite universel- 
le" későbbi megalapítója, - nagy kisér'ettel a Ke
letre utazott, s egyszermind Angliától támogatva, 
Mehemed Alitól egy fermánt eszközölt ki, a melyben 
ez állt: "Crémieux és a mozaizmus követőinek kül
döttei kívánságából megtudtuk, hogy ők a fogságban 
lévők kiszabadítását óhajtják: s mivel illetlen- 
dolog lenne oly nagy számú európai lakosság kívá
nalmát nem teljesíteni, elrendeljük a fogva levők 
szabadon bocsátását." Ez a fermán nem szói az 
utólag kiderült ártatlanságról, hanem szól csak a 
fejedelem akaratáról Európa nagyszámú zsidó lakos
ságának kérelme alapján. Miért nem sürgette Crémi
eux a per revízióját, hogy az ártatlanság minden
kinek a szemei előtt világos legyen? Az egész Ke
let meg van győződve a zsidók bűnösségéről, de 
az erőhatalom és a zsidók pénze hatalmas ténye
zők." /Felkiáltások: Elég lesz már!/ így Laurent, a ki
nek könyve fölött a zsidó sajtó egész a mai napig 
mélységesen hallgat.

"Továbbá egy katona gyermekének 1831-ben tör
tént meggyilkoltatása ügyében Pétervárott lefolyt 
bünperből a következő derült ki: a bírák ketteje, 
a zsidók által, babonás czéljaikra végbevitt gyil
kosságot bebizonyulva látta, egy hiró a zsidók bű
nösségét teljesen kiderítve látta, azonban a bün
tetést enyhittetni vélte, mert a zsidók azon hit
ben kö/ették el a tettet, hogy ezzel Istennek
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szolgálnak; egy biró valamennyi vádlottat bűnösnek 
találta, de szintén büntetés-enyhitést akart; az 
ötödik biró, tekintettel a felfedezett körülmé
nyekre, meg volt győződve, hogy a zsidók közt van
nak eltévelyedettek, a kik még most is elkövethet
nek ilyen bűntetteket, de a fenforgó esetben nem 
látta bebizonyitottnak a tényt; mig a főügyész a 
két első biró véleményén volt. A per vége az lett, 
hogy a birodalmi tanács bizonyitékok elégtelensé
géből fölmentette őket.”

ELNÖK: A képviselő urnáik joga van a tárgy
ra tartozó idézetet felolvasni, de kérem, ne mél- 
toztassék egy Írótól ennyit idézni. A háznak szo
kása, a mi helyén is vein, hogy az idézetet meg
hallgatja; de mikor a kedélyek felingerlésére ve
zető ilyen idézetek olvastatnak, mégis helyesebb 
volna, ha a képviselő ur nem folytatná, hanem 
tisztán saját nézeteit adná elő. /Élénk helyeslés./ 
Méltóztassék elhinni, hogy ezen felolvasott idézet 
azáltal, hogy a képviselő ur itt elmondja, súlyban 
nagyon nyer, és sokkal nagyobb hatással van kifelé 
mint különben lenne; /Felkiáltások: Úgy van!/ mert a 
legtöbben nem azt mondják, hogy ezek ezen vagy a- 
zon kútfőből valók, hanem azt mondják, hogy a kép
viselő ur a képviselőházban mondotta el. /Felkiáltá
sok; Úgy van!/

Mikor ily kényes természetű dologról van szó, 
és mikor a tényállás, mint a képviselő ur maga is 
mondta, megvizsgálva még nem lévén, kétes: akkor a 
kedélyeket ennyire felingerelni egyáltalában nincs 
helyén. /Élénk helyeslés./

ISTÓCZY GYŐZŐ: Azonnal végére érek idé
zeteimnek, csak egy kis türelmet kérek még.

Rohling végül idézi Mousseaux francia Írónak 
a zsidókról irt munkáját, a mely szerint: "tekin
télyes a száma azon férfiaknak, nőknek es gyerme
keknek, a kik Európa bizonyos nagyvárosaiban, kör
nyezetük nagy rémületére örökre eltűnnek anélkül, 
hogy csak nyomot is hagynának maguk után."

T. ház! Én a priori nem akarom állitani azt, 
hogy a kérdés alatt lévő ügyben ilynemü, vallási 
fainat izmusból eredő gyilkosság esete forog fen.
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Tekintve azonban azt, hogy a gyilkosságot a zsidók 
által rituális ölésre rendelt hitközségi sakter 
követte el, elkövette pedig közvetlenül a zsidó 
húsvéti ünnepek előtt és pedig a zsinagógában...

ELNÖK: Kérem a képviselő urat, méltoztas- 
sék azt mégis meggondolni, hogy ilyen vád rettene
tes következményeket vonhat maga után egyes helye
ken. /Élénk helyeslés./ S ezt oly határozottsággal 
mondani, mikor a képviselő ur maga kérdést inté
zett aziránt, hogy a dolog megtörtént-e és vizsgá
latot kér, ez talán mégis sok. /Helyeslés. Halljuk!/ 
Méltoztassék figyelembe venni, hogy itt Magyaror
szágnak egy igen nagy számú, szorgalmas, munkás 
népéről van szó /Igaz! Úgy van! Zaj a szélsőbalon. Hal
juk!/, és méltoztassék mérlegelni szavait. /Helyes
lés./

SZALAY IMRE: /közbeszól/:Szólásszabadság! 
/Nagy zaj a szélsőbalon./

ELNÖK: Én köteles vagyok figyelmeztetni a 
képviselő urat, /Élénk helyeslés./ és meggyőződésem 
szerint szükség van rá; de ha nem követi, én nem 
tudom, hogy a házszabályok betüszerinti értelmé
ben, a dologhoz szólván és nem mondván semmi o- 
lyat, a miért felelőssé tehetném, a házszabályok 
pedig e tekintetben a kifejezésekre szólván s 
az eszméket az illető képviselő diskretiójára biz- 
ván, csak figyelmeztetem a képviselő urat, és 
tovább nem megyek, de ennyit a közérdek tekinte
téből kötelességemnek tartottam megmondani. /Helyes- 
lés./

ISTÓCZY GYŐZŐ: T. ház! Én nem akarok po
lemizálni a t. elnök urral, /Felkiáltások: Nem is sza
bad!/ de kénytelen vagyok a magam igazolására meg
jegyezni azt, hogy itt e házban minden intézmény 
és minden személy ellen szabad beszélni, és igy 
reményiem az én általam ismertetett intézmény el
len is szabad. /Helyeslés./ Én csak az igazságot ke
resem, ez előtt pedig, azt hiszem, a képviselőház 
terme nincsen zárva. Nem lehetetlen az sem, hogy 
itt egy oly titokzatos felekezeti gyilkosság, egy 
vallási emberáldozat esete forog fen, a melynek 
kiderítése az egész zsidóság sorsára nézve évszá-
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zadokra döntő befolyással fog birni, s e bünper 
egy világraszóló cause célebre-ré fog válni.

Miután pedig az általam felolvasott s az il
lető vidék közvéleményének kifejezést adó levél 
tartalmából, valamint többi közölt adataimból az 
tűnik ki, hogy az ez ügyben eddig eljárt bírósági 
és közigazgatási közegek némelyikének eddigi eljá
rása alapos kifogás alá esik: ennélfogva azon 
czélból is, hogy a további eljárás korrektsége ez 
utón is lehetőleg biztosittassék, a t, bel- és i- 
gazságügyi minister urakhoz a következő interpel- 
látiót intézem:

Interpellátió a bel- és igazságügyi t. minis
ter urakhoz. A Tisza-Eszláron, a zsinagógában, 
közvetlenül a f. évi zsidó húsvéti ünnepek előtt, 
Schwarcz Salamon zsidó sakter által meggyilkolt 
Solymosi Eszter keresztény leány meggyilkoltatásá
ra vonatkozólag /egy/ t. képviselőtársam által a 
f. hó 23-iki ülésben elmondottak kapcsában kérdem 
a t. minister uraktól:

1. Van-e tudomása a belügyi s illetőleg az i- 
gazságügyi minister urnák arról, hogy Szabolcsme- 
gye felső-dadai járásának szolgabirája, a kihez a 
meggyilkolt keresztény leánynak, Solymosi Eszter
nek anyja az esetet feljelentette, ahelyett, hogy 
kötelességszerüleg az esetet myomban elővizsgálat 
tárgyává tette volna, az anyát panaszával a nyí
regyházi kir. törvényszékhez utasította; a tör
vényszék meg az anyát viszont a szolgabíróhoz uta
sította, s így szolgabiró és törvényszék teljesen 
indokolatlan illetékességi kérdést csinálva a do
logból, emiatt a vizsgálat csak hetek múlva indít
tatott meg?

2. Szándékoznak-e a t. minister urak ezen 
feltűnő kötelességmulasztásért az említett szolga- 
bírót s a törvényszék illető tagjait feleletre 
vonni?

3. Az ügynek a fenforgó viszonyok közötti ki
számíthatatlan horderejénél fogva, szándékoznak-e 
ezen ügyet figyelememel kísérve, őrködni afölött, 
hogy a most mozgásba hozandó nagy zsidó pénzesz
közök daczára, a bűnös zsidó vagy a bűnös zsidók
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méltó büntetésüket elvegyék?



Az 1881. évi szeptemberhó 24-re hirdetett 
országgyűlés képviselőházának naplója.



Törvényhatósági kérTónyek az oroszországi 
zsidók bevándorlása ellen.

119. országos ülés, 1882. évi juniushó 9-kén 
Páchy Tamás, később S^oatagh Pál alnöklotc alatt

Tárgyai: .....  A kérvények XVII. sorjegyzékének tárgyalása.

/Szatmármegye közönsége, Szatmár-Németi sz. kir. vá
ros közönsége, Hevesmegye közönsége, Győrmegye kö
zönsége, Soroogymegye közönsége, Hajdumegye közönsé
ge, Hajdumegye közönsége, Torontálnegye közönsége, 
az Oroszországból költöző izraeliták bevándorlásának 
korlátozása tárgyában kérvényez./ */

ELNÖK: Következik a kérvények 17. sorjegy
zékében 3.-9. folyószám alatt foglalt kérvények 
tárgyalásának folytatása.

ISTÓCZY GYOZO: T. ház! /Halljuk! Halljuk!/ 
Midőn a február 18-iki képviselőházi ülésben, 
a vasvári kerület lelkészei ismeretes kérvényének 
tárgyalása alkalmával elmondott beszédem folyamán 
azon nézetemnek adtam kifejezést, hogy a zsidókér
dés nálunk majd csak akkor kerül napirendre, ha 0- 
roszország a zsidó népvándorlást a mi határaink

♦) í.. a  képvise lőházi napló VI. kötele, 2i2. 1. A jun iua  7-iki kép. 
v ise lőházi ülésben T ibád  Antal jegyző á lla l  lelt <íiülerjeaztés. — A kiadó.



felé tereli, s ezt mint egy, végeredményében jóté
konyan ható Deus ex machina rövid három hónap múl
va előáll.

Pedig hát, amint mindnyájan tudjuk, tényleg 
előállt. Az orosz és lengyel nép elérkezettnek 
látta az időt arra, hogy ama több százados társa
dalmi és közgazdasági békókat, a melyekbe oly tö
kélyre vitt raffineriával verte őt az ottani 3-4 
millió főnyi zsidóság, - szétzúzza s önmagának e 
tűrhetetlen állapotból való kiszabadítására ugyan
azon eszközökhöz nyúlt, a melyeket a házát alapos 
tisztogatás alá vevő gazda, a házat ellepő parazi
tákkal szemben használni szokott. A ki képmutató 
szemforgatással: barbársággal, embertelenséggel, 
türelmetlenséggel sat. vádolja ezért az orosz és 
lengyel népet, s a 19-ik század meggyalázása frá
zisával s más hasonló obiigát frázisokkal hadonáz: 
annak csak az a felelet, hogy: ”Cést la guerre!'* 
"Ez a háború!” Az ultima ratió pedig, amióta a 
világon népek vannak, az egész földkerekségen bi
zony mindig csak ultima ratio maradt.

A népet ezen, a természeti népjogon alapuló 
törekvésében nemcsakhogy nem gátolja, de sőt admi- 
nistrativ éss törvényhozási rendszabályaival tel
jes erejéből támogatja is a zsidókérdésban tisztán 
látó orosz kormány, a mely úgy látszik végleg 
el van határozva a birodalmat ezen istenostorától 
megszabadítani azáltal, hogy az ott lakó 3-4 mil
lió főnyi zsidó népnek tulynomó részét, meglehet 
azonban hogy egészét is, a "felvilágosult, humá
nus" és mindenekfölött "türelmes" s ekként ezen 
"izraelita polgártársak"-at bizonyára örömmel be
fogadni kész Nyugat-Európa nyakára küldi.

Hogy kik és mik ezek az oroszországi u. n. 
lengyel zsidók: úgy hiszem bővebben ismertetnem 
nem szükséges. Olyaui tisza-eszláriféle népség az 
valamennyi. Felvidékünkön elég példány van már be
lőlük, hisz évek óta szivárognak át hozzánk Gali- 
cziából, főleg a vereczkei szoroson át, ugyanazon 
az utón, a melyen a honfoglaló Árpád őseinket be
vezette e hazát birtokba veendő; s valamint őse
inknek TiUtikács volt az első megpihenő helyük,
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úgy napjainkban az uj honfoglaló nemzetnek is Mun
kács az első stácziőja az ő vándorútjában. /Derült
ség./

Döf úgy látszik, a legutóbbi időben a magyar 
nemzet is tisztába jött már magával ezen, részben 
már megérkezett, nagyobb részben azonban még csak 
ezután várható jövevények mivolta fölött; mert a 
megyék részéről a képviselőházhoz az ország minden 
részéből egész sorozata érkezett s még ezután is 
érkezik a feliratoknak, a melyekben az orosz zsi
dók beözönlésének meggátlása kéretik a törvényho
zástól.

S itt csak per tangentem utalok azon jellemző 
jelenségre, hogy mig a megyegyüléseken a valódi 
nemzeti közvélemény többé-kevésbé hü kifejezést 
nyert az e kérdés fölött hozott határozatokban, 
mert még azon megyék is, a melyek nem irtak föl a 
házhoz, Szatmármegye ismeretes körlevelét a leg
több esetben azon indokolással vették pártoló tu
domásul, hogy a kormány a zsidó beözönlés meggát
lása iránt, meggyőződésük szerint, úgyis megfele- 
lőleg intézkedni fog: - addig a városi törvényha
tóságok, élükön a fővárossal, oly magatartást kö
vetnek, mintha csak várva-várnák a muszka-zsidó 
inváziót s azok itteni megtelepedését. /Egy hang a 
s2éls5baloldalon: Nem áll!/ De igenis úgy van! - Ennek 
a sajnálatos jelenségnek azonban, korántse higyjék 
a zsidók és sattelitáik, hogy az az oka, mintha 
városaink nem-zsidó polgársága tán '‘felvilágosul
tabb, humánusabb s türelmesebb" lenne, mint a me
gyék lakossága; hanem az ok ott rejlik, hogy a 
zsidóság mint mindenütt, úgy nálunk is előszere
tettel csoportosulván együvé a városokban, ott az 
ipari és kereskedelmi tért, a hitelügylet, a váro
si képviseletet sat. teljesen dominálja, s ezzel, 
főleg pedig revolver és nem-revolver sajtójával 
oly terrorizmust gyakorol, hogy a városok nem-zsi
dó lakossága már panaszra se meri felnyitni a szá
ját. Első sorban tündököl e tekintetben, mint mon
dám, a főváros. S azért itt nagyon alkalomszerűnek 
látom az igen t. földmivelés-, ipar- és kereskede
lemügyi minister úrhoz azt a kérdést intézni, hogy
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ugyan hány zsidó lakosa van Budapestnek a legutób
bi népszámlálás szerint? hogy ekkép megtudhassuk 
azt is, hogy mennyivel szaporodott ott a zsidó la
kosság az 1869/70-iki népszámlálás óta. Csak a mi
nap is olvastuk a lapokban egy igen érdekes akadé
miai felolvasást arról, hogy mennyire meigyarosodik 
Budapest; emelett azonban szintoly érdekkel halla
nánk egyszer már arról is, hogy ugyan mennyire 
zsidósodik el Budapest? /Derültség./ Ehhez éppen- 
ségg^l nem kellene* valami hosszad^lrriGis f e lö lv a s c i s  
és éleseszü számgruppirozás, csak egyetlenegy ri
deg számadatra volna szükségünk, a mely egyszerű 
számadathoz - különös dolog ugyan, de tény, - per 
absolutum n in c s  más mód hozzá juthatni, mint ha az 
igen t. földmivelés-, ipar- s kereskedelemügyi mi
n i s  tér ur közölni lesz szives ezen adatot. Ha az- 

o l:czünl:bsn lesz, aklíoi ír.ajd riitfe
jobban fogjuk méltányolni tudni a fővárosi képvi
selőtestületnek ismeretes határozatát, a mely nem 
más, mint a muszkaországi zsidókhoz intézett indi- 
rect meghivó a hazánkban való megtelepedésre. /Moz
gás./

De a városok és megyék e kétféle eljárásából 
még egy más tanulságot is vonhatunk le, azt t. i., 
hogy azok az állítólag ”elkorhadt, önmagukat le
élt, középkori jellegű" megyék még ma is bevehe
tetlen védbástyái a magyar nemzeti életnek, őrei a 
nemzet géniusának, s ez is egy ujabb indokul szol
gáljon arra nézve, hogy megyei intézményünket ke
gyelettel ápoljuk, daczára a zsidó és zsidószagu 
hírlapok által a megyei intézmény ellen folytatott 
rendszeres támadásoknak. Tudják jól ezek a sajtó
zsidók, minő akadály az előretörő zsidóság útjá
ban a megyei intézmény.

Tehát, amint a dolgok Oroszországban állanak, 
kilátásuk van arra, hogy, ha tán még a jelen évben 
nem is, hát a legközelebbi évek folyamán több 
százezer, sőt esetleg néhány millió főnyi orosz és 
lengyel zsidó fogja elárasztani Galiczián át Ma
gyarországot.

A modern zsidó népvándorlásnak e világtörté
nelmi tényével szemben egyszer már- végleg tisztá-

-  120 -



ba kell jönnünk a zsidókérdés valódi lényege fe
lől. Többé nem lehet azt ignorálni vagy frivol 
nevetgélés tárgyává tenni, mert egy nagy korkérdés 
áll egész komolyságában előttünk. Komoly jelleget 
öltött pedig magára e kérdés mostmár nemcsak az e- 
urópai népekre, hanem magára a zsidóságra nézve 
is. Kell tehát, hogy e kérdés behatóan, higgadtan, 
sine ira et stúdió megvizsgálva, azt a történelmi 
s politikai igazságot, a mely ellenében semmiféle 
csürés-csavarás, rabulisztika és frázis nem hasz
nál, egyszer mindenkorra kiderítsük.

Én, kinek az a kétes szerencse jutott osz
tályrészül, hogy a modern zsidókérdésben - mert a 
zsidókérdés általában véve egyidejű a zsidó népnek 
a történelem színpadán való első fellépésével; 
hisz Polybius szerint is: a világtörténelem körben 
mozog, - mondom, én, kinek a modern zsidókérdésben 
némi szerepet kellett vinnem s annak filuma több 
Ízben úgyszólván kezemben volt, arra a meggyőző
désre jutottam, hogy a zsidókérdés végleges megol
dásának feladata a mi napjainknak lett fentartva. 
Ma nem középkori zsidóhecczekről van szó, amidőn a 
zsidó zsarolások által a kétségbeesésbe hajtott 
népek megelégedtek itt ott egy-egy csomó zsidónak 
az agyonverésével, s aztán a maradványnak újra e- 
lőlről engedték kezdeni a dolgot. A középkorban az 
európai népeknek csak a zsidókkal mint egyes embe
rekkel volt, napjainkban ellenben a zsidósággal 
mint politikai s társadalmi intézménynyel van dol
gunk. A németeket, legelső sorban pedig az antise- 
mitizmus bölcsészét Dühringet illeti meg az érdem, 
hogy a zsidókérdés theoriáját végérvényesen mega
lapították. És Dühring a következő végkövetkezte
tésre jut: ”Die Juden sind ein inneres Carthago, 
dessen Macht die modernen Völker brechen müssen, 
um nicht selbst von ihm eine Zerstörung ihrer 
sittlichen und materiellen Grundlagen zu erlei- 
den.” /Magyarul: "A zsidók egy belügyi Carthagó, a 
melynek hatalmát a modern népeknek megtörniök 
kell, nehogy önmagukank, erkölcsi és anyagi alap
jaik általa való elpusztítását kelljen elszenved- 
niök."/



Igenis, a zsidóság az európai államokban egy 
belügyi Carthágó, egy állam az államban, egy poli
tikai és társadalmi hatalmat képező külön népfaj, 
nem pedig egy puszta vallásfelekezet, mint a zsi
dók azt feltüntetni szeretnék. Avagy mi köze van a 
pénzpiacz és a sajtó monopolizálásának, a Roth- 
schildok milliárdjainak, az uzsoráskodásnak, a pá
linkával való- népmérgezésnek, a birtokos osztály 
depossedálásának, az iparos osztály tönkretételé
nek, a kereskedelmi dictaturának sat. sat. vala
mely valláshoz, s legyen az akár a zsidó vallás? A 
politikai, társadalmi és közgazdászati tér az, a 
melyben a zsidóság mindinkább háttérbe szőrit ben
nünket, s nekünk ne lenne jogunk ezen politikai, 
társadalmi és gazdászati bajok orvoslását sürget
nünk csupán csak azért, mert azok, a kik mind e 
bajokat okozzák, esetleg egyszersmind egy külön 
vallásfelekezetet is képeznek?

A zsidó népfaj, a korunkban általános érvény
re emelkedett vallási türelmesség örve alatt, 
magát kizárólag csak mint vallásfelekezetet akarja 
tekinteni, s ezen az utón feltétlen sérthetetlen
séget és korlátlan szabad cselekvést - ahova ter
mészetesen még a tisza-eszlári rituális műtéthez 
hasonló dolgok is tartoznak, - vindicál magának. 
A számtalan zsidó svindli között tán ez a leges- 
legkolosszálisabb svindli, a melylyel a zsidó 
nép a többi népeknek port hintett a szemébe. Mert 
hát a dolog lényege voltaképen az, hogy a zsidóság 
egy külön népfaj, race, a melynek specificus nem
zeti vallása van. Ott vannak például a szidó ünne
pek: ezek majd valamennyije a zsidó nép politikai 
történelme egy-egy nevezetesebb epizódja emlékére 
vannak szentelve, mint: az Egytomból való kivonu
lás, a pusztában való vándorlás, a Hámán történet, 
Jeruzsálem elpusztítása sat. Avagy nem föltétlenül 
politikai czélzatot fejez-e ki az "Alliaince isra- 
élite universelle” megalapítójának Cremiéuxnek a- 
zon hires mondása, hogy: *'Egy uj messiási biroda
lomnak, egy uj Jeruzsálemnek kell támadnia a csá
szárok és pápák helyébe?" Avagy nem a politikai és 
társadahni irtóháboru tanát hirdette-e a zsidó-
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ság egy másik lumenje: Disraeli akkor, amidőn azt 
irta, hogy: "A tisztavérU felsőbb - zsidó - faj 
hivatva van a zagyva vérü alsóbb - európai -• em
berfajokat kiirtani” - a mely irtóháborut-theoriát 
az oroszok - a bot végét megforditva, - most Dis
raeli népfajára, a zsidókra alkalmazzák?

De menjünk tovább. Az antisemitikus tollharcz 
folyamán zsidó részről megjelent nyilatkozványok 
közül lássunk például egyet. Zürichben a múlt év
ben egy röpirat jelent meg Judaeus álnév alatt 
e czimmel: '*Was mUssen wir Juden thun?” Ebben a 
röpiratban egyebek közt ez is áll:

”Nein, dass es euch /Antisemiten/ um religi- 
öse Dinge gehe, - "creda Juaeus Apelle non ego."

Um höchst materielle Dinge handelt sich's. 
Ein Stück Darwinismus spielt sich hier ab.

Wie hienach die geschicktere Race die minder 
geschickte verdrangt, z. B. vor nicht langer Zeit 
die orientalische Wanderratte die deutsche Haus- 
ratte verdrángte: so verdrangt die rührigere jü- 
dische Race die eingébornen besitzenden Klassen, 
oder macht sich wenigstens immer breiter neben ih- 
nen Platz.

Früher geschahen solche Verdrangungen durch 
Feuer und Schwert; heute gerauschloser, höflicher 
durch - Primawechsel und Actie. • /Derültség./

Dér ”Sieg des Judenthums” aber ist wahr. 
Hier sei nicht das bis zum Ekel Gehörte breit wie- 
derholt: Wie die einstigen Ghetto-Insassen heuta 
Palaste bewohnen, Carrossen, Theater-Logen besit- 
zen, die Kurrorte füllen, ihr Reichthum stetig 
wachse. Older was sie von einzelnen Geldfürsten 
sagen, wie Rothschild, wahrem König dér Könige, 
berechtigt, die dreifache Krone dem römischen 
Priester vöm Kopf geschlagen, sich selbs aufzuset- 
zen als Pontifex Maximus dér modernen Gottheit
- des Geldes, - die wir Allé anbeten.

Aber wahr, wahr ist doch das alles.”
Magyarul: ''Nem: hogy nélatok /antisemitáknál/ 

vallási dolgokról lenne szó, - *'credat Judaeus 
Apella non ego.”

Nagyon is anyagi dolgokról van a szó. Egy da-
- 123 -



rab Darwinismus játszódik itt le.
Amint ennek értelmében az ügyesebb faj a 

kevésbé ügyeset helyéből kiszorítja, mint például 
rövid idővel ezelőtt a keleti vándorpatkány a né
met házipatkányt kiszorította; úgy kiszorítja a 
mozgékonyabb zsidó faj a beszülött birtokos osztá
lyokat, vagy legalább mind nagyobb tért foglal 
el mellettük.

Azelőtt az ily birtokból-kiszoritások kard és 
tűz által történtek, ma zajtalanabbal, udvariasab
ban - primaváltóval és részvénynyel. /Derültség./

A "zsidóság győzelme" pedig igaz. Itt ne le
gyenek bőven ismételve a már az undorodásig hal
lott dolgok: miként laknak ugyanis az egykori 
ghetto-lakók ma palotákban, hogy vannak hintóik és 
színházi páholyaik, miként töltik el fürdőhelye
ket, miként nő folytonosan gazdagságuk. Vagy, a 
mit az egyes pénzfejedelmekről mondanak, mint 
Rothschildról, a királyok valódi királyáról, a ki 
jogosítva van a hármas koronát a római papnak - t. 
i. a pápának - a fejéről leütve, saját fejére fel
tenni, mint a mindnyájunk által imádott istenség
nek - t. í. a pénznek - pontifex maximusa.

Hát igaz bizony, igaz mindez!"
Ennek a "Judaeus"-nak bizonyára csak elisme

réssel tartozhatunk azért, hogy a tényleges viszo
nyokat és népének gondolkozásmódját ily leplezet
lenül feltárta előttünk.

Mármost mindezek után ki meri még állítani 
azt, hogy a zsidóság nem egyéb mint puszta vallás
felekezet, úgy mint például a katholikusok, pro
testánsok, görögkeletiek sat.?

Tehát a zsidóság voltaképen egy, specifikus 
nemzeti vallással biró népfaj, race, és pedig 
hódító népfaj, a melynek czélja az európai nemze
tek leigázása és, ha lehetséges, kiirtása, nem 
ugyan kard és tűz által, erre, legalább még ma 
gyengék volnának a zsidók, a hajdankorban azonban 
ezt is megtették, ahol tehették, hanem, mint az í- 
dézet "Judaeus" mondja: prímaáváltóval és rész
vénynyel; a mely hódító népfajjal az európai nem
zetek a népjog alapján jogosítva vannak úgy elbán-
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ni, amint hőditó ellenséggel elbánni szokás. /Moz
gás./

ELNÖK: Kérem a képviselő urat, legyen fi
gyelemmel arra, hogy Magyarországnak 500,000 lako
sa van, a ki azon népfajhoz tartozik.

ISTÓCZY GYÓZO: Hatszázhuszonötezer van! 
/Derültség a szélsőbaloldalon. Mozgás./

ELNÖK: Annál inkább áll, a mit mondok; /Zaj 
a szélsőbaloldalon. Halljuk! Halljuk!/ És ha a képviselő 
ur szavai egy vagy más helyen netalán tetteket i- 
déznének elő, akkor méltoztassék meghinni, hogy 
nagyon szomorúak lennének ezen szónaoklat követ
kezményei. /Igaz! Ugiy van!/ Tessék folytatni.

ISTÓCZY GYŐZŐ: Annak sem én, sem azok, a 
kik az én elveimet vallják, nem leszünk okai, ha
nem okai lesznek egyedül maguk a zsidók, ha az 
tényleg bekövetkezik. /Mozgás./

Hiába ütnek lármát újságaikban a "középkori 
barbárság, emberietlenség, türelmetlenség” sat. 
fölött; a válasz e jeremiádjaikra egyszerűen csak 
az, hogy "C'est la guerre!” /Mozgás./

Ha annak idején hazánkban dúlt tatároknak és 
törököknek szintúgy lettek volna hírlapjaik mint 
vannak a zsidóknak, s azon hírlapjaikban folyton 
azt kürtölték volna, hogy az ellenük irányuló el
lenségeskedés a tatár vagy a mohamedán vallás el
leni türelmetlenségből származik, s a vallás dol
gában türelmes őseink ezt a svindlit elhitték vol
na nekik, a tatárok és törökök tán még ma is a 
nyakunkon ülnének. /Derültség./ Korán és Talmud igen 
sokban hasonlítanak egymáshoz, azzal a csekély kü
lönbséggel, hogy a törökök őseinket gyauroknak 
kutyáknak - hivták, a zsidók pedig gojimnak - a mi 
még a kutyánál is rosszabb - hivnak bennünket, a 
kiknek vagyona, élete, becsülete a Talmud szerint 
a zsidók kezében van. Hitem és meggyőződésem, 
hogy a magyar nemzet valamint lerázta annak idején 
a nyakáról a tatár és török igát, úgy le fogja 
rázni a kard és tűz helyett váltóval s akcziával 
és sok más hasonló "zajtalan és udvarias" eszköz
zel operáló zsidó nép igáját is.

Tehát a specifikus nemzeti vallással biró
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zsidó népfaj az európai államok kebelében egy 
politikai hatalmat és pedig egy internaczionális 
politikai hatalmat képez, a melynek legfőbb kor
mánya a Párisban székelő és Magyarországon is több 
fiókkal biró '’Alliance israélita universelle", a 
mely ma már, mint ez a berlini congressuson is 
történt, a nagyhatalmak concertjében, vagy lega
lább körülötte, követei által képviselteti is ma
gát, 8 a melynek akarata és beleegyezése nélkül E- 
urópában ma már háború se viselhető, lévén a ner- 
vus rerum gerendarum az ő kormánya alatt álló nép
nek a kezében összehalmozva. S itt rejlik a tulaj- 
donképeni oka s nem másutt, az eladósodott európai 
államok kormánya által tanúsított zsidóbarátság
nak.

A politikai hatalmat képező internaczionális 
zsidó nép azonban államot akar alkotni - geograp- 
hiai határok nélküli területtel. Ez pedig mai nap- 
ság a centralizált nemzeti államok korszakában 
képtelenség. A zsidóságnak tehát vagy végkép fel 
kell hagynia azzal az ambicziójával, hogy ő a 
létező nemzeti államok kebelében államot képezzen 
az államban, vagy pedig őt mint egy idegen, cigg- 
ressiv elemet kivetik a maguk kebeléből ezen nem
zeti államok; és ekkor neki nem marad más hátra, 
mint vagy országról-országra űzetve hajtatva hon
talanul bolyongania, vagy pedig saját nemzeti ál
lamot alapítania s illetőleg hajdani birodalmát 
visszaállítania.

És ezen eszménykép a zsidó nép lelkében ma is 
élénken él. Csakhogy ez eszmény megvalósítását 
egy, legalább is problematikus eshetőségtől teszik 
a zsidók rüggővé. A talmud szerint a zsidó nép je
len szétszórt állapota csak addig fog tartani, 
mig a Messiás el nem érkezik; de ha az eljött, sik
kor ő a zsidó népet Jeruzsálembe visszavezetni s 
régi zsidó államot visszaállítani fogja.

Folyó évi ápril 8-kán Bécsben előkelő zsidók 
egy értekezletet tartottak, a melynek czélja volt 
Palaestina kolonizácziójának elősegítésére egyle
tet alakítani. Ezen értekezleten Spitzer rabbinus 
egyebek 1 Ízt ezt mondta: "Már vallási szempontból
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is Palaestina felé kell gravitálnunk. Igaz ugyan, 
hogy mi várjuk a messiási korszakot, és szivünk az 
oly sokáig hiányzott Zion felé van irányulva de a 
messiási idő elérkeztéig itt, t. i. Ausztria-Ma- 
gyarországban maradunk.”

Tehát a zsidó nép a Messiást várja, hogy Pa- 
laestinába visszatérjen. Nohát a Messiás a kor
szellem képében már itt van. /Élénk derültség./ Igen, 
ez a Messiásuk a korszellem, a melyet 30 éven át 
Európában a zsidók gyártottak, de a mely korszel
lem most hirtelen ő ellenük fordult, és pedig - 
ne ámitsák efölött magukat, - végleg és oly ala
possággal fordult ez a korszellem ellenük, mikép 
nincs többé kilátásuk arra, hogy azt ismét a ma
guk részére hódíthassák. Az európai népek között 
pár év múlva végkép kijátszandották szerepüket. 
Kövessék tehát ama Messiásnak, a korszellemnek in
tő szavát, és távozzanak Európából régi hazájukba, 
ahova máskép rövid idő múlva kényszerittetni fog
nak távozni.

Minden, bármily kicsi nemzet, ma, a nemzeti
ségi eszmék uralmának korszakában nemzeti önálló
ság, függetlenség után vágyakodik: egyes egyedül 
csak a zsidó népben ne lenne meg az a büszkeség, 
önálló állami létre törekedni? Arról ma már végkép 
le kell tenniök, hogy ők az európai népeket lei- 
gázva, itt Európában egy, a pénzhatalmon és sajtón 
alapuló zsidó aristokratikus univerzál-köztársasá- 
got alapíthassanak, s e nemzeteken paraziták mód
jára továbbra is élősködhessenek. Többé e népeket 
kopott frázisaikkal elvakithatni nem fogják. Ide- 
ig-óráig a pénzhatalmuktól függő eladósodott álla
mok kormányai által szuronyokkal, börtönnel, bitó
val elnyomhatják ugyan az általuk agyonsanyarga
tott nép lázongó kitöréseit; /Mozgás./ de mi lesz 
velük háborgós időkben, a minők a jelenlegi poli
tikai konstellácziók között igen könnyen beállhat
nak; vagy mi lesz velük, ha idővel olyan pártok 
kerülnek kormányra, - amint már Oroszországban és 
Romániában tényleg kerültek is, - a mely pártok 
a zsidópestist az ország mindenekfölött legsúlyo
sabb orvoslandó bajának fogják tekinteni?!
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“Gouverner c'est prévoir!" "A kormányzás elő
relátás” mondja a francia. A zsidó népfaj vezérei 
vessenek számot önmagukkal, s népük jövőjét ne te
gyék ki annak az eshetőségnek, hogy az az ő világ- 
történelmi szerepét itt Európában dicstelenül fe
jezze be. Ha Amerikában a Monroe-tan jelszava az, 
hogy: “Amerika az amerikaiaké!” , úgy Európában 
jelszó lesz az, hogy: *'Európa a keresztény népe
ké!” S valamint az Izlamnak meg vannak számlálva 
napjai Európában, úgy a Talmud népének se lesz ma
radása itt.

Az orosz zsidóság egy töredékének Amerikába 
való szállítása lehet pillanatnyi szükségbeli 
rendszabály; ha azonban az huzamos ideig nagy mér
vekben eszközöltetnék, főleg pedig, ha az Oroszor
szágon kivUli európai éllamokból is nagy tömegek
ben tódulna az Egyesült-Államokba a zsidóság, 
és pedig nemcsak a vagyonos zsidóság tódulna, 
hanem az Amerikában már ma sem szivesen látott 
zsidó proletariátus is: a praktikus eszü amerikai 
nép törvényhozása rövid idő múlva szintúgy tör
vényerőre emelne egy Anti-Jewish-bilt, amint csak 
néhány héttel ezelőtt törvényerőre emelte az Anti- 
Chinese bilt a chinaiak bevándorlása ellen. Sőt, 
amint Californiában már megalakult az anti-chinai 
szövetség, a mely a chinaiaknak az Egyesült-Álla- 
mok területéről erőszak utján is való eltávolítá
sát czélozza, úgy a szabad Amerikában igen könnyen 
megalakulhat hasonló czélra az anti-zsidó szövet
ség is. Mert hát az amerikai nép, minden szabadel- 
vüsége és vallási türelmessége mellett még nem 
vesztette el józan eszét holmi beteges álhumanisz
tikus frázisok és humbugok által.

Minthogy pedig Északamerikán kivül nincs 
állam, a mely az Európa keletéről vándorló zsidó 
nép csak egy részének is befogadására hajlandó 
lenne: a zsidóság előtt nincs más választás s mint 
nemzetnek nem is lebeghet szemei előtt más esz
ménykép, mint a régi hazájába való visszavándor- 
lás, ahová, Spitzer bécsi rabbi kijelentése sze
rint is, a zsidóságnak gravitálnia kell.

S csakugyan az oroszországi és romániai zsi-
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dók már komoly készülődéseket is tesznek a Palesz
tinába való visszavándorlásra. A lapoknak egy, fo
lyó évi május 1-ről kelt lembergi távirata sze
rint, már mintegy 7000 orosz-zsidó család jelen
tette be a Jaffában lévő bevándorlási bizottságnál 
Palesztinába való letelepedési szándékát, s úgy 
Oroszországban mint Romániában, sőt, mint imént 
említettem, Bécsben is zsidó egyletek alakultak a 
czélra, hogy a Palesztinába való kivándorlást elő
segítsék.

Itt azonban előáll a megfelelő nagyobb föld
terület szerzésének a kérdése. Ez azonban egyál
talán nem megoldhatlan kérdés. A zsidóknak, élü
kön a Rothschildokkal, elég pénzük van arra, hogy 
Palaestinát, s ha kell, a határos tartományokat 
is, népük számára megszerezzék. Azt pedig tudja 
mindenki, hogy Konstantinápolyban nincsenek oly 
bőviben a pénznek, hogy pár száz s esetleg ezer 
millió frankot vagy forintot megvetnének, vagy 
megvethetnének. De ha a zsidók tömeges bevándorlá
sa ellen a lapok hirei szerint még a török kor
mánynál is uralkodó ellenszenv még ennyi pénzzel 
se lenne legyőzhető: akkor Európának joga és kö
telessége is e czélból interveniálni. Ha Európa a 
görögöknek és a bolgároknak visszadta régi orszá
gukat: nem volna-e ugyanez kötelessége úgy önmaga, 
mint a zsidó nemzet irányában is most, midőn a 
zsidó nép nagy része már önszántából is szívesen 
térne vissza ősi hónába? Ha tehát a zsidó népnek 
Palaestinába való visszatérése úgy az európai né
peknek, de a tőke- és népszegény Törökországnak is 
érdekében fekszik: miért nem veszi egyszer már ke
zébe ez ügyet a diplomáczia? a melynek a zsidó- 
ügygyel kénytelen-kelletlen úgyis foglalkoznia 
kell rövid idő múlva, már csak az oroszországi 
zsidó népvándorlás okából és alkalmából is. Az o- 
rosz kormánynyal ugyan hiába fog diplomatizálni, 
mert gróf Ignatyev félhivatalos lapja csak a minap 
is kijelentette, hogy az orosz zsidók mellett e- 
setleg felszólalni szándékozó diplomata urakat a 
külügyminister helyett a ministerium portása fogná 
fogadni. A diplomatia tehát ne törje a fejét elő-
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reláthatólag sikertelen kísérletek és palliativ 
szerek fölött, hanem vegye egyszer már kezébe a 
zsidókérdés végleges radikális megoldásának ügyét.

A mi végül a beérkezett törvényhatósági feli
ratokra vonatkozólag elfoglalt álláspontomat ille
ti: én az orosz zsidók itteni, bármi föltételek a- 
latti megtelepedésének természetesen határozott 
ellenese vagyok. De azzal, ha a muszka zsidók beö- 
zönlése meggátoltatik is, még korántsem látom az 
országot megmentve azon nagy veszélyektől, a me
lyek azt a zsidóság, a már az országban lévő zsi
dóság részéről is fenyegetik.

Tudom, hogy még ma sem értek meg a dolgok 
annyira, hogy e tekintetben oly concret indítvá
nyokkal léphetnék elő, a melyeknek kilátásuk lenne 
az elfogadtatásra. Hiszen csak ezelőtt 3 hóval a 
t. ház ás a t. kormány még arra sem volt rábírha
tó, hogy elfogadja azon határozati javaslatomat, 
mely szerint a kormány felhívandó lett volna a 
zsidókérdést tanulmány tárgyává tenni. Remélhető
leg az azóta lefolyt 3 hó bőséges tapasztalatai s 
a rövid idő múlva még bőségesebb leendő tapaszta
latok a talajt indítványaimra nézve majd kedvezőb
bé fogják tenni, s ezen szerzendő tapasztalatok 
majd azt is fogják eredményezni, hogy hivatalos 
tanulmányozás nélkül is tudni fogja mindenki, 
hogy mi az a zsidókérdés?

S éppen azért, mert én az oroszországi zsidó
kérdéssel kapcsolatban vagy anneik folyományául 
egyúttal a magyarországi zsidókérdést is megoldva 
'szeretném látni: én az Oroszországból jövő zsidó 
népvándorlás áradatát, a már mondottak értelmében 
is, természetes ut-irányában Ázsia felé feltartoz
tatni egyáltalán nem tartom a zsidókérdés végleges 
megoldásának, már csak azért sem, mert ugyanazon 
muszka zsidók, a kiket nagy tömegekben nem eresz
tenénk be, kisebb csoportokban lassankint és ész
revétlenül anélkül is bevándorolnának Magyaror
szágba, amint ezt eddig is tették. Én tehát, a 
kellő rendőri és egészségügyi rendszabályok meg
tartása mellett, az orosz zsidóknak Magyarország 
területén Dél felé való keresztülvonulását megen-
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gedhetőnek tartanám.
Határozati javaslatot azonban, az imént mon

dottaknál fogva is, e tekintetben sem adok be: 
én addig, míg a baj egészen a nyakunkra és a fe
jünk fölé nem nő, ezentúl kritikai álláspontot 
foglalok el, és várom a további fejleményeket. Én 
már hosszú évek során át hozzá vagyok szokva a 
türelmes várakozáshoz, és e várakozás még eddig 
sohasem volt hiába. Hiszem, hogy most már nem sok 
ideig kell várakoznom. /Derültség./

Hogy pedig most jelzett kritikai álláspontom
nak a t. kérvényi bizottsággal szemben is eleget 
tegyek: utalok annak se hús se hal-féle határozati 
javaslatára. Az ország hangosan, sőt most már vi
harosan nyilvánuló közvéleményével szemben ugyanis 
mit tesz a t. kérványi bizottság? Az ő bölcsessége 
most is mint februárban a zsidókérdést illetőleg 
abban culminál, hogy "törvényhozási intézkedés 
szükségét nem látja." Sőt annyira fumigálja a 
nagyszámú törvényhatósági kérvényekben kifejezésre 
jutott hazafiul aggodalmakat, hogy e kérvényeket 
még arra sem tartja méltóknak, hogy a kormánynak, 
a melynek figyelmét pedig az ügyre felhívja, azo
kat mint anteactákat kiadatni véleményezné. Magán
feleknek még a leglappáliaszerübb kérvényei is ki
adatnak az egyik vagy a másik miniszternek, s itt

egész sereg megyének, az ország és a nemzet 
életérdekéibe vágó hivatalos felterjesztései nem 
tartatnak érdemeseknek arra, hogy a kormánynak 
csak ki is adassanak. /Igaz! Úgy van! a szélsőbalon. 
Ellenraondások./ Ennél rikítóbban semmi sem világít
hatja meg azt a légkört, a melyben a zsidókérdést 
illetőleg a kérvényi bizottság s vele együtt a 
képviselők túlnyomó része mozog.

Én tehát a kérvényi bizottság véleményét, 
mint semmi tekintetben ki nem elégitőt, el nem fo
gadom .

Én tehát ma csak arra szorítkozom, hogy elég
tétellel constatáljam azt, miszerint az antisemi- 
tizmus ma már e házban is nevezetes hódításokat 
tett. /Derültség./ Tán rövid idő múlva nagyobb hó
dításokat is fog tenni.
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Az 1881. évi szeptemberhő 24-ére hirdetett 
országgyűlés képviselőházának naplója.



XIV.
A tapolczai kérvény.

171. országos ülés, 1883. évi január 22-kón 
Péchy Tamás elnöklete alatt.

Tárgyai: A kérvények XXII. és XXIII. sorrendjének tárgyalása.

RAKOVSZKY ISTVÁN JEGYZŐ /Olvassa/: 2174 
tapolczai választókerületbeli polgár az izraeliták 
egyenjogositását kimondó 1867: XVII. t-cz. eltör
lését, az izraelitáknak a felekezeti nevelés és 
oktatás, továbbá a birtokképesség tekintetében va
ló korlátozását és a keresztények és izraeliták 
közti polgári házasságról szóló törvényjavaslat 
visszavetését kéri.

BERZEVICZY ALBERT ELŐADÓ: /Halljuk! Hall
juk!/ T. képviselőház! A kérvényi bizottság hatá
rozati javaslata e kérvényre nézve a következő:

"Ezen kérvény, tekintettel a keresztények 
és izrealiták közti polgári házasságra vonatkozó 
részére, az e tárgyban benyújtott törvényjavaslat 
tárgyalására hivatott igazságügyi bizottságnak a- 
datik ki. Egyéb részeit a kérelemnek a ház figye
lembe vehetőnek nem találja s afelől a kérvényező
ket a házszabályok 176. §-a értelmében értesíti."
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ISTÓCZY GYÖZÖ: T. ház! /Halljuk! Halljuk!/ 
Miután én múlt évi február 18-kán a vasvári kerü
let lelkészei részéről, az 1867: XVII. t.-cz. re
víziója érdemében beadott kérvény tárgyalása al
kalmával indokaimat a revizió szükségessége iránt 
már bőven kifejtettem: ezúttal rövid lehetek any- 
nyival is inkább, mert most nemcsak egyedül magam 
leszek, a ki a vita folyama alatt az antisemitikus 
álláspontot védelmezem.

Ugyanazért ezúttal csak néhány uj szempont 
kiemelésére szorítkozom, a mely uj szempontok a 
zsidókérdésnek a legújabb idők fejleményei folytán 
előállt jelenlegi pházisából és a közhangulat je
len állásából önként folynak.

Az antisemitikus áramlat által mindjobban 
szorongatott, de annak álláspontjára lépni külön
böző indokokból még sem merő politikusaink között 
legújabban az a szólam járja, hogy a zsidókérdés 
nem politikai, hanem társadalmi kérdés; következő
leg szerintük azzal az országgyűlési képviselők 
mint ilyenek, s igy a törvényhozás és a kormány 
sincsenek se hivatva, se kötelezve foglalkozni.

Ezen felfogással aztán ezen politikusok ket
tős czélt akarnak elérni. Először: a zsidókérdés 
létezését ezzel az okoskodással elvileg elismer
vén, ezzel hizelegni akarnak választóiknak és az 
antisemita érzelmű nagyközönségnek. Másodszor, 
theoriájuk szerint a zsidókérdés nem tartozván a 
törvényhozás elé, itt a házban a zsidók nagy örö
mére és tetszésére a zsidókérdés fölött kényelme
sen hallgathatnak, és esetleg az antisemita képvi
selők beszédeit '*derültség'’-gel is kisérhetik a- 
nélkül, hogy ezen kellemes passiv magatartásuk fo
gantyút szolgáltathatna otthon a t. választóknak 
arra, hogy őket számon kérhessék.

Az ilyen, ha akarom vemhes, ha akarom nem 
vemhes-féle elvet valló politikusoknak okoskodása 
tehát arra megy ki, hogy van bizony zsidókérdés, a 
zsidóság okozta bajok bizony nagymérvűek s évről- 
évre súlyosabbak lesznek; de azért mi, a hon atyá-
i, nem vagyunk hivatva arra, hogy ezeken a bajokon 
segítsünk. Segítsen a társadalom, a nép, kikí ön-
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magán: Sauve qui peu! Azaz hogy: meneküljön a 
ki tud!

Tudományos szempontból tekintve a dolgot, ez 
a felfogás visszhangja a szerencsére már legazdál
kodott manchesteri politikai theoriának, a melyet 
a 70-es évek alatt a zsidók nélunk úgy mint egész 
KözépáEurópában oly nagy virtuozitással kezeltek. 
Ezen ferde manchesteri theoria szerint az állam és 
a társadalom két, egymástól szigorúéin elválasztott 
fogalom: a társadalmi erők szabad működését az 
állam nem lévén hivatva korlátozni.

Ezen manchesteri theoria uralma alatt aztán a 
társadalmi erők hatalmasan működtek is minden kor
látozás nélkül ugyannyira, mikép 10-15 év alatt o- 
da jutottunk, hogy az országot a zsidóság által 
letiport magyar társadalom részére formálisan új
ból visszahódítanunk kell.

De hát a zsidókérdés ma már nem is annyira 
társadalmi kérdés, mint inkább politikai és pedig 
ez idő szerint a legfontosabb politikai kérdés, 
mert az ma már a hatalom kérdése, s ekkép van for- 
mulázva: a magyar vagy a zsidó elem legyen-e u- 
ralkodó ebben az országban?

1848. előtt, sőt még az 1867. évi XVII. t.- 
cz. meghozatala előtt is lehetett azt még pusztán 
társadalmi kérdésnek tekinteni, és pedig azon ok
ból, mert az a feltevés általánosan el volt ter
jedve, hogy, ha a jogegyenlőség elve a zsidóságra 
is kiterjesztetik, ez be fog olvadni a mi társa
dalmunkba .

Ma már azonban, úgy hiszem, ez az illúzió 
végleg eltűnt; mert hisz saját szemeinkkel látjuk, 
hogy az emancipátió óta a zsidóság nemcsakhogy nem 
mutat semmi hajlandóságot a beolvadásra, de sőt 
separatismusa csak nőtt azon hatalommal, a melyet 
évrŐl-évre mindnagyobb mérvben biztosítani tudott 
magának.

Ne mondja azt nekem senki, hogy hisz a ma
gyarosodás terén nagyot haladtak a zsidók, s ez 
már egy nevezetes lépés a beolvadásra. Föltéve még 
azt is, hogy, ha valaki valamely nyelvet elsajátít 
magának, ezzel már eo ipso az azon nyelvű nemzet
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tagjává is válik, a mi pedig nyilvánvaló absurdum, 
nem szabad figyelmen kivül hagynunk azon históriai 
tényt, hogy a zsidóságnál a nyelv absolute nem ha
tároz, mert senki soha sem volt eredeti nemzeti 
nyelve. Egyptomban az egyptomi nyelvet beszélték, 
Kánaánban felvették a meghódított kanaániták nyel
vét, a mely a mai értelmében vett u. n. zsidó 
nyelv; Babylonban aztán ezt a nyelvet is elfelej
tették, s felvették a chald nyelvet; Spanyolor
szágban lettek spanyol nyelvűek, Közép- és Kelet- 
Európában német nyelvűek sat., de azért se egypto- 
miak, se kanaániták, se babyloniak, se spanyolok, 
se németek nem lettek belőlük, hanem maradtak ez 
vagy ama nyelvet rontó zsidók. /Nagy derültség./ S u- 
gyanazért, még ha a Magyarországon lakó valamennyi 
zsidó kizárólag magyarul beszélne is, azért ők nem 
lennének magyarok, hanem csak magyarul beszélő 
zsidók.

Nemcsakhogy semmi haladás nincs 1867. óta a 
beolvadás tekintetében, de ellenkezőleg nagy visz- 
szaesés konstatálható. 1867. előtt s még inkább 
1848. előtt legalább a kikeresztelkedett zsidók 
fentartás nélkül egy sziv egy lélek voltak társa
dalmunkkal, főleg azon okból, mert a zsidósság az 
ily u. n. mesummed-eket kiátkozta, kitagadta, 
s viszont ezért a kikeresztelkedett zsidók is meg
tagadták fajrokonaikat.

Ma már azonban egészen máskép áll a dolog. A 
zsidóság valóságos hatalmat képezvén, a mely ha- 
telomnak tovább térjeszkedhetésére szövetségesekre 
Van szüksége: egyrészről a zsidóság örül, ha a 
kikeresztelkedett zsidók neki oly körökben is elő
készítik a tért, a mely körükbe zsidó vallásu zsi
dóknak még hozzáférhetésük nincsen, s azért a ki- 
keresztelkedetteket még mindig a kaszt tagjainak 
tekinti; másrészről pedig a kikeresztelkedett zsi
dók közül legtöbben, látva fajuk hatalmát, oppor- 
tunusabbnak tartják, mint a zsidóság úttörő pio
nírjai szerepelni.

Sőt még, mi több, azt a sajnos tapasztalást 
is tesszük, hogy még sokan olyanok is, a kiknek a 
2-ik vr.f'v 3-ik generáczióban valamelyik apai vagy



anyai őse zsidó volt, ma már sok esetben nem a ma
gyar, hanem a zsidó családi tradicziókat tekintik 
mérvadókul hozzátartozóságuk meghatározásánál, s 
eszerint cselekesznek, lévén inkább zsidó mint ma
gyar érzelmüek.

Ugyanez a tapasztalás a zsidókkal sógorságba 
jutott magyarokkal. - Az előforduló kivételek csak 
a szabályt erősitik meg, - Az ily családi össze
köttetés folytán rendszerint nem a zsidó lesz ma
gyarrá, hanem a magyar lesz zsidóvá.

A zsidóság a legeslegconstansabb fehér ember
faj , s valamint annak fizikai typusát rendszerint 
bármily gyakori keresztezés se tudja generáczió- 
kon át se átváltoztatni: úgy a zsidó szellem is 
dominálni szokott az utódokban.

Hogy ezen phyziologiai igazságokkal szemben 
mi hasznot huzna a magyar nemzet a zsidókkal a pol
gári házasság utján való összekeveredésből: igen 
könnyű megmagyarázni.

A dolgok ily állásában, a zsidóságnak mindin
kább való elhatalmaskodása mellett, egy uj uralko
dó kaszt, egy uj aristokratia fejlődik ki, a mely 
az állami és a társadalmi hatalmat napról-napra 
mindnagyobb mérvekben ragadja magához, s ez az uj 
aristokrátia, ez az uj uralkodó kaszt áll a zsi
dókkal rokonságban álló magyarokból.

Mindazoknak pedig közülünk, a kik nem lehe
tünk oly szerencsések a zsidó rokonságba vagy só
gorságba keveredni: az elnyomatás, a szolgai sze
rep van fentartva.

Már pedig a most definiált uralkodó kaszttal 
való rokonságba vagy sógorságba keveredés lehetsé
ges lehet ugyan egyesekre nézve; népünk nagy zöme 
azonban ezt az assimilátiót természeti ösztönénél 
fogva perhorreskálja: de a zsidó exkluzivitás mel
lett ez reá nézve lehetetlen is, mert a legtöbb 
zsidó a nem-zsidót a Talmud értelmében állatnak 
tekintvén, /Hosszas derültség./ hogyan alázná meg 
magát annyira, hogy álattal rokoni összeköttetésbe 
keveredjék? /Derültség./

Az a jövő tehát, a mely ily ügyállás mellett 
a keresztény-magyar társadalomra vár, valóban igen
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komor; s én csak szerencsét kívánhatok magamnak 
ahhoz, hogy ennek a veszélynek a felismerése ma 
már nem többé "Istóczy rögeszméje", se nem puszta 
"Istóczyzmus” , a mint még csak pár évvel ezelőtt 
is vicczelődtek a zsidó és zsidóbarát lapok, hanem 
ez a felismerés a keresztény-magyar nép minden ré
tegének, minden osztályának öntudatában élő szi
lárd, megdönthetetlen meggyőződéssé vált.

Ez a komor jövőt, ezeket a fenyegető veszé
lyeket a magyar nemzetről elhárítani tehát az 
idő szerint legsürgősebb, legfontosabb feladatunk.

De hát kinek a teendője ezen veszélyek elhá
rítása? A társadalomé? Azé is, és ha társadalmunk 
elég rugékonysággal, elég ellentállási képességgel 
birna a zsidósággal szemben, - megoldhatná a zsi
dókérdést maga a társadalom is.

De társadalmunk, sajnos, ma már elvesztette 
ellentállási képességét az elhatalmasodott zsidó
sággal szemben. Mint egy lidércz nehezedik az tár
sadalmunkra, lenyűgözve tartva annak szabad műkö
dését, sőt még a szabad véleménynyilvánítást is 
elfolytva terrorizmusával, úgy, hogy különben is 
atomokra oszolt társadalmunk nem képes többé egye
sületi utón tömörülve ellentállási akcziót kifej
teni .

Nem marad tehát más hátra, mint hogy a nem
zeti érdekek hivatott őre, a törvényhozás vagye 
kezébe a zsidókérdés megoldását, szóval: a zsidó
kérdés mint politikai kérdés tekintessék és oldas
sák meg.

A magyar nemzet 1867-ben nyerte vissza állami 
önállóságát és szabad önrendelkezési jogát. /Ellen- 
mondás a szélsőbalon./ Ugyancsak 1867-ben nyerte el a 
zsidó nép is a teljes polgári és politikai egyen
jogúságot, a magyar nemzet a zsidó néppel megoszt
va mindazon jogokat, a melyeket 1848. és 1949-ben 
fiai százezreinek feláldozásával karddal a kezé
ben, a passiv ellentállás hosszú 17 éve alatt pe
dig életérdekei koczkáztatásának árán vivta ki ma
gának .

És az elvben egyenlő jogok alapján megindult 
a verseny a két leghatalmasabb politikai elem: a
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magyar és a zsidó elem között.
E versenyben, az 1867-től napjainkig terjedő 

16 év alatt máris a zsidó népet tekinthetjük győz
tesnek.

Hogy miért lett a győztes a számára nézve 
sokkal csekélyebb zsidó ellem? annak igen egyszerű 
a magyarázata. Azért, mert mig mi magyarok széthú
zok, örökös tusákban álló pártokra osztottak va
gyunk, a zsidóság mint egy tömör phalanx nyomul e- 
lőre, s mint egy hatalmas ék mélyebben hatolt 
bele állami és társadalmi zservezetünk mind tágab- 
bá váló réseibe.

S Így történt aztán, hogy ma már úgy a ható
ságok előtt, mint a törvényhozás előtt, ha zsidó 
érdek magyair érdekbe ütközik, rendszerint a magyar 
érdek húzza a rövidebbet, /Mozgás/ és a zsidó érdek 
érvényesül. És hát valamely nemzet souverainitásá- 
nak nem az-e a kritériuma, hogy ama nemzet érdeke 
minden más érdekkel szemben érvényesüljön? Melyik 
elem a souverain tehát tényleg ma Magyarországon? 
Mi magyarok ma már csak névleg vagyunk souverain 
nép, a tényleges souverain nép, magyar firma a- 
latt, a zsidó nép.

S a magyar sajtónak a zsidó hirdetések által 
hizlalt része /Derültség./ csakugyan már annyira 
beleélte magát ebbe a kényszer-helyzetbe, hogy még 
a magyar nemzet testamentomát is szívesen megcsi
nálná, s általános örökösül a zsidóságot nevezné 
ki, egy feltétel alatt, és ez a föltétel az, hogy 
legyen ez a zsidóság magyarul beszélő zsidóság, 
hogy a praenumerácziók azután se fogyjanak meg. 
/Mozgás./

Mi magyarok tehát tényleg ismét meghódított 
néppé lettünk; nem ugyan fegyverrel, hanem raffi- 
neríával meghódítva, a zsidóság kezébe összefutó 
érdekszálaknak bilincsekké forrasztása utján, 
a sajtó és a pénzhatalom által.

És mindazon tényezők, a melyeknek kezeibe van 
letéve a nemzet jóléte és jövője, lerakták a fegy
vert a győzelmes ellenség előtt: larakta a fegy
vert a sajtó, - egy-két lap kivételével, - lerak
ta a fegyvert a törvényhozás s a kormány.



S ma, ha az eltiport magyar érdek kopogtat a 
magyar képviselőház ajtaján, a mely magyar képvi
selőház tagjait a magyar nép bizalma küldötte ide 
a nemzeti érdekek megóvására: ma a magyar nemzeti 
érdekeknek a zsidó uralommal szemben érvényt sze
rezni akaró képviselők szava itt a házban süket 
fülekre talál, a legtöbb esetben nevetgélés rája 
a válasz, a hon atyáinak határozata pedig hol az, 
hogy a ház intézkedésnek szükségét nem látja, hol 
pedig az, hogy a kérelem figyelmen kivül hagyatik, 
amint a t. ház tulnyomo többségének megállapodását 
ekkép előkészíteni s védelmezni a t. kérvényi bi
zottsági előadó urnák szomorú feladata szokott 
lenni.

A magyar nemzet százados elnyomatás után le
rázta a nyakáról a török igát; a magyar nemzet 
széttörte az osztrák abszolutizmus százados béké
it, s ez abszolutizmust éppen akkor rázta le vég
kép a nyakáról, amikor az Magyarországon végleg 
megszilárdultnak hitte magát.

S most a magyar nemzet a zsidó iga alá hajta
ná fejét? - a mely valamennyi eddigi ellenségünk 
igája közt a legmegalázóbb, a legszégyenletesebb, 
de egyszersmind a legveszedelmesebb is; mert mig a 
török és az osztrák uralom csak államiságunkat 
semmisítette meg egy időre, társadalmunkat azonban 
meglehetős épen hagyta, addig a zsidó uralom álla
munk tentcirtó tényezőjét, a magyar társadalmat is 
végpusztulással fenyegeti.

A magyar nemzet nem fog fejet hajtani a zsi
dóuralom előtt sem, daczára annak, hogy egyes 
holdvilági politikusok ezt a meghódolást humánus 
és felvilágosult dolognak, az az alóli szabadulást 
pedig reakczionárus dolognak tartják.

A felébredés a hosszú lethargiából már meg
történt; csak rövid idő kérdése már, hogy a tör
vényhozásnak e kérdés végleges megoldásával fog
lalkoznia kell.

Minél jobban tagadtatik e házban a zsidókér
dés létezése, annál hangosabban fogja követelni a 
közvélemény az intézkedést; minél többször vissza
utasít tatnak és minél merevebben itt a házban kö-
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veteléseink, annál szélesebb körök sorakoznak 
zászlónk alá.

Hogy miből áll a zsidókérdés végleges megol
dása, azt majd megérleli az idő.

Annyi azonban máris bizonyos, hogy e végmeg
oldás nem fog a zsidóságnak egész összeségében va
ló beolvasztása utján történni, először azért, 
mert a zsidóság nem reformképes; másodszor azért, 
mert a zsidóság, eredetétől fogva még sohasem ol
vadt bele egyetlenegy más népbe sem, mivel külön
ben többi ősnép-társaival együtt már rég le kel
lett volna tűnnie a történelem szinpadáról.

A végmegoldásra az első lépés a status quo 
ante visszaállitása, vagyis az emanczipáczió 
visszavétele, /Ellenmondások./ a mely emanczipáczió, 
amint a tapasztalás mutatja, tökéletes fiaskót 
vallott.

Csakis ezen az utón nyeri ismét vissza a 
magyar nemzet azon, őt elévülhetlen történelmi jo
gainál fogva megillető hatalmi túlsúlyt, a melyet 
a zsidóság 1867. óta kicsavart kezeiből, s a mely 
ismét visszanyert hatalmi túlsúly fogja egyedül 
képessé tenni a nemzetet a zsidó-kérdés végleges, 
radikális megoldására.

Ugyanazért a tapolczai kerületi választók 
kérvényének értelmében a következő határozati ja
vaslatot van szerencsém a t. ház elé terjeszteni: 

RAKOVSZKY ISTVÁN JEGYZŐ /Olvassa az Istóczy 
Győző által benyújtott határozati javaslatot/: Határozati 
javaslat. Beadja: Istóczy Győző /és nyolcz társa/. 
A ház kijelenti, hogy az 1867. évi XVII. t.-czikk 
revízióját szükségesnek tartja, és felhivja a kor
mányt ennek megfelelő törvényjavaslat előterjesz
tésére. */

*) Az erre széles mederben megindult vita (a melynek folyamán többek 
között — Jókai Mór íb  felszólalt a kérvény ellen), kitöltötte a január 23-tól 
28-ig tartott üléseket is, ezen utóbbi ülésen nyerve befejezést. ^  A kiadó.



Az 1881. évi szeptemberhó 24-ére hirdetett 
országgyűlés képviselőházának naplója.



A zsidó-keresztény házassági törvényjavaslat 
tárgyalása.

267. országos ülés, 1883. évi novemberhó 21-kén 
Péchy Tamás elnöklete alatt.

Tárgyai: A zsidók és keresztények között, valamint külföldön 
kötött polgári házasságról szóló törvényjavaslat 
tárgyalása. *j

ISTÓCZY GYŐZŐ: Mielőtt az ügy érdeméhez 
hozzászólnék, nem mulaszthatom el a t. előadó ur 
tegnapelőtti beszédére néhány megjegyzést tenni.

A t. előadó ur azt mondta, hogy, ha az eman- 
czipáczióval egyidejűleg a zsidók és keresztények 
közti polgári házasság is behozatott volna, a lel
kiismeretlen izgatás nem foglalhatott volna tért, 
s a személy-és vagyonbiztonság nem ingathatott 
volna meg, amint ez tényleg megtörtént.

Hát t. előadó ur, én úgy tudom, hogy a zsi
dók és keresztények összeházasodásának egyebek 
közt Németországban sincs már évek óta semmi aka
dálya; s mégis Németország volt az, hol az antise-

*) A törv<^nyjavaslat tárgyalása a november 19-ki ülésben kezd«ídött 
mc? 9 tgrU'tt efész november H - i e .  — A kiadó.



mitikus mozgalom legelőszőr vett fel concrét ala
kot.

Egyébiránt majd megmagyarázom a t. alőadó ur
nák, hogy voltaképen kik azok, a kik az általa em
lített lelkiismeretlen izgatást csinálták s csi
nálják, s kik miatt a zsidók napjainkban nem érzik 
oly biztonságban magukat, mint érezték a börze- 
svindli fénykorában, a krach előtti korszakban, a- 
mikor a zsidóemanczipáczió méregfája dúsan kezdte 
teremni gyümölcseit.

Ezen lelkiismeretlen izgatok első sorban 
maguk a zsidók, az ő népfosztogató, népdemoralizá
ló faji politikájukkal; s én nem habozom kijelen
teni, hogy az antiszemitizmusnak legjobb, legü
gyesebb kortesei maguk a zsidók. Minden, naponkint 
pedig zsázával és ezrével előforduló zsidó vissza
élés, zsidó üzelem, zsidó túlkapás, zsidó foszto
gatás, zsidó erőszakoskodás ujabb és ujabb eleme
ket terel a mi táborunkba, s mivel a zsidónak 
az önmérséklet sohase képezte nemzeti erényüket, a 
vövőben is terelni fog.

Midőn 1875-ben első izben szólaltam fel a 
zsidókérdésben, egyenesen ezen psychologiai tényre 
alapítottam politikámat; s mondhatom, számításom 
minden várakozást felülmúló mértékben beütött. 
Hogy ez tény: úgy hiszem bizonyításra nem szorul, 
annál kevésbé, mert a t. előadó ur is mint jogász
ember tudhatja, hogy köztudomású tényeket bizonyí
tani nem szükséges.

Másodszor, a t. előadó ur által említett lel- 
.kiismeretlen izgatás csinálói, a lelkiismeretlen 
izgatók azok, kiket a nép az ország bajainak or
voslása végett ide küldött, megtisztelve őket bi
zalmával, s a kik ahelyett, hogy orvosolni töre
kednének azon súlyos bajokat, melyeket a zsidóság 
az országra s a nemzetre hozott, megfoghatatlan 
könnyelműséggel és közönyösséggel engedik kifosz
tani s pusztittatni saját küldőiket, saját vérei
ket nemcsak, de sŐt hasonló törvényjavaslatoknak, 
anélkül hogy kényszerítve lennének rá, megszava
zásával, cscik olajat öntenek a tűzre, s a nemzet 
legszentebb érzelmeiből gúnyt űzve, a nép elkese-
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Fedettségét csak fokozzák.
A t. előadó ur beszélt még a személyi- és va

gyonbiztonság megingatásáról is, a mely szerinte 
az antisemitikus izgatásoknak a következménye.

Hát itt ismét téved a t. előadó ur. Mert a 
személy- és vagyonbiztonságot Magyarországon a 
zsidók veszélyezteetik legnagyobb mértékben, szö
vetségben fizetett alázatos szolgáikkal: a zsidó- 
bérencz filosemitákkal, a mely épületes szövetség 
előtt nincsen biztonságban vagyonunk, a melyet ha
mis tanukkal megvesztegetésekkel, daczára minden 
törvényparagrafusnak - mindenkor elragadhatnak 
tőlünk; - de a zsidóktól nincs biztonságban a ke
resztények élete sem, mert, a legújabb időben 
majdnem mindennapos zsidó merényleteket a keresz
tények élete ellen nem is említve, egy keresztény 
szüló se lehet biztonságban aziránt, hogy hirtelen 
eltűnhető gyermeke pár nap múlva nem--e esik áldo
zatul a kannibálokon is tultevő fanatikus zsidók 
rituális őrjöngéseinek. .».

ELNÖK: Szemben azon sajnos esetekkel 5 a 
melyek az idén Magyarországon előfordultak, kény
telen vagyok a képviselő urat figyelmeztetni, 
hogy innen e házból olajat önteni a veszedelmes 
tűzre nem való. /Helyeslfés./ Kérem ennélfogva a kép
viselő urat, mérsékelje szavait úgy = miként ezen 
törvényjavaslat objektív tárgyalásához illik. /He
lyeslés./

ISTÓCZY GYŐZŐ: ...mert hát, daczára min
den fölmentő Ítéletnek, mindenki lelke mélyében 
meg van győződve arról, hogy a boldogtalan Solymo- 
si Eszter ott a tisza-eszlári zsinagógában lelte 
gyászos végét. /Mozgás./ Ha tehát Magyarországon a 
személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetve van
- amint a t. előadó ur állitja, - úgy ez első sor
ban és legnagyobb mértékben a zsidóság térsadalmi- 
nihilisztikus üzelmei által van veszélyeztetve; 
mert, ha a zsidó hit- és erkölcstan elvei azt ta
nítják, hogy a nem-zsidók élete és vagyona a zsi
dók kezében van, és hogy a nem-zsidók vagyona u- 
ratlan jószág, a melyet Jehova a zsidóknak adott; 
lehet-e csudálkozni azon, hogyha a zsidó egyete-
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meken, t. i. a pálinkás boltokban ... /Derültség és 
mozgás./ mondom, hogyha a zsidó egyetemeken, t. i. 
a pálinkás boltokban, a zsidó kultura és a zsidó 
nevelés áldásaiban részesült nép, nem tűrhetve to
vább fosztogatását, és se égtől, se földtől se
gélyt nem nyerve, fütyköst és fejszét ragad, s a 
Talmus tanait a zsidók ellen visszafordítva, azo
kat viszont a zsidókra alkalmazza, - persze a 
maga módja szerint nyilt erőszakkal, amiért aztán 
agyonlövetés, börtön és akasztófa éri a magyart; 
mig a Talmud tanait titkon s alattomban, a törvény 
megkerülésével alkalmazó zsidó, földesurrá, nemes 
emberré, báróvá s esetleg országgyűlési képviselő
vé s maholnap tán főrendházi taggá is lesz.

£zek után úgy hiszem a t. előadó ur is tudni 
fogja jövőre, hogy tulajdonképen hol keresse azo
kat a lelkiismeretlen izgatókat, a kik Magyaror
szágon a személy- és vagyonbiztonságot veszélyez
tető üzelmeknek az okai.

De e kérdéshez végezetül még egy szót. Ve
gyünk egy példát. Én magam is a tágabb értelemben 
vett népnek egyik tagja vagyok, ugy-e bár? Mert 
hisz népképviselő vagyok? Ugyan meg tudná-e monda
ni a t. előadó ur, hogy hát engem, a tágabb érte
lemben vett népnek egyik tagját, ki izgatott fel; 
kit és kiket terhel az én felizgatásom miatt a fe
lelősség? Ex unó disce omnes.

Áttérve mármost az ügy érdemére, az elmondot
takból folyólag is, végzetes tévedésben van az, a 
ki azt hiszi, hogy a tárgyalás alatt lévő javas
latnak törvényerőre való emelésével már meg lesz 
oldva Magyarországon a zsidókérdés, és hogy a zsi
dóság iránt uralkodó ellenszenv és izgalom megszű
nik. Sőt ellenkezőleg: az uj törvény is csak olaj 
lesz a tűzre.

Politikai és társadalmi szempontból Ítélve 
meg a zsidók és keresztények közti polgári házas
ság kérdését: ezen intézménynek mindezen tekinte
tekben is csak káros kihatásai lesznek reánk néz
ve.

Én ugyan nem tartok attól, hogy valami nagyon 
gyakorink lesznek az ilyen zsidó-keresztény páro-
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sodási esetek. /Derültség./ Bizonyitja ezt Porosz- 
ország példája is, ahol 1875-től 1879-ig 250-ről 
mintegy 150-re szállott alá az évenkinti kötött 
zsidó-keresztény házasságok száma, s a csökkenés 
az antisemitizmus terjedése folytán azóta is év- 
ről-évre mind nagyobb lesz.

De ezenkívül még egy igen érdekes statiszti
kai adatot birunk Poroszországból, a mely azt 
bizonyltja, hogy a semitáknak az európai népfajok
kal való keresztezése arányiéig feltűnően meddő 
szokott lenni. /Halljuk! Halljuk!/

Ugyanis a porosz hivatalos statisztikai ada
tok szerint az 1875-től 1879-ig terjedő időszakban 
esett átlag egy-egy házasságra:
1. evangélikusok között 4.20 gyermek,
2. katholikusok között 5.20 - ” -
3. evangélikusok és katholikusok k. 3.20 - " -
4. dissidensek között 4.51 - ” -
5. zsidók között 4.43 - -
6 . zsidók és keresztények k. csak 1.55 - " -

A zsidók és keresztények közti vegyes házas
ságok feltűnő terméketlenségnek az oka, /Halljuk! 
Halljuk!/ a semita és európai emberfajok közt fen- 
álló phyziologia nagy eltéréseken kivül, e két em
berfajnak egymás iránt legyőzhetetlen idegenkedé
séből magyarázható ki. A zsidófél a nemazsidófél- 
ben mindig csak a gojt látja, /Derültség./ a kit e- 
gész életében csak gyűlölni s megvetni tanult, 
s a kit a Talmud értelmében még az állatnál is a- 
lábbvaló lénynek tart. Viszont a nem-zsidó az é- 
delgő zsidó férjben vagy zsidó asszonyban mindig 
csak az általa gyermeksége óta utált zsidót látja; 
s ezen kölcsönös érzelmeket a zsidót a keresztény
nyel összeadott politikai hivatalnok se képes nem
létezőkké tenni.

Hogy a zsidók az összeházasodás utján se 
képesek beolvadni más népekbe, tanúsítja hárome
zer éves, s különösen a kereszténység megalapítá
sa előtti történelmük a mely egész idő alatt el
szigetelve, megvetve éltek a több népek között, a 
mely népek a zsidókban mindig csak az ó-egyptomi 
társadalom söpredékét, az egyptomi kasztok kimust-
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rált páriáit látták, a páriáknak minden fizikai és 
erkölcsi undok sajátságaival.

S ezen pária-természet még ma is teljes ép
ségben fennáll a zsidókban. Elnyomatva lenni vagy 
ellenkezőleg másokat elnyomni, önmagát másoknál 
vagy alábbvalónak vagy ellenkezőleg fölebbvalőnak, 
de sohasem egyenlőnek érezni: felszabadult rab
szolgatermészet, a melyet a zsidók még Egyptomból 
örököltek, s a mely rabszolgatermészetet a zsidók, 
annyi évezredek után, a jogegyenlőség mai korában 
is teljes épségben megtartották, s nem is fogják 
levetkőzhetni soha.

S éppen ezen pária-természet az a speczifikus 
jellem vonás, a mely a zsidót minden többi néptől 
teljesen elütő néppé teszi, a mely unicumot képező 
népre a többi civilizált nemzeteknek szánt insti- 
tutiók és törvények sem mikép sem illenek.

Én tehát, bizva a most ismertetett természeti 
törvényekben, mint mondám, nem tartok ugyan attól, 
hogy e javaslat törvényerőre emelkedtével a zsidók 
és keresztények közti házasságok nálunk valami na
gyon gyakoriak lesznek; de azt a veszélyt mégsem 
kerülhetjük el, hogy az egyes, többnyire spekulá- 
czióból zsidókkal összeházasodó keresztényekkel s 
az ezen házasságokból származó amphibiumokkal /De
rültség./ csak szaporodni fognak a zsidó-szövetsé
gesek, a mi ellenségeink: mert tapasztalati tény 
az, hogy az ily összeolvadás eseteiben - csekély 
kivétellel - nem a zsidó lesz magyarrá, hanem a 
magyar lesz zsidóvá.

Ezek a félzsidó ivadékok és zsidó-sogorok, 
/Élénk derültség./ akik máris többen vannak mint a 
nagyközönség gondolná, ma is a legveszélyesebb el
lenségei az antisemitizmusnak, a keresztény társa
dalomnak; mert jó hangzású nevük mellett senki sem 
sejti, hogy belőlük nem a magyar, nem a keresz
tény, hanem a zsidó beszél.

Mivel pedig én ezeknek a társadalmunk legve
szélyesebb ellenségeit képező félzsidó ivadékoknak 
és zsidó-sógoroknak a számát szaporítani s a ma
gyar nemzet vérét az ó-egyptomi páriák vére által 
degeneráltatni nem akarom: részemről visszautasi-
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tóm a tárgyalás alatt lévő törvényjavaslatot.



Az 1881. szeptemberhó 24-ére hirdetett 
országgyűlés képviselőházának naplója.



XVI.
A zsidó-keresztény házassági törvényjavaslat 

levétele a napirendről.

300. országos ülés, 1884. évi janaá.rhó 31-kén 
Péchy Tamás elnöklete alatt

Tárgyai: A főrendiháznak a keresztények és zsidók közötti há
zasságról szóló törvényjavaslat tárgyában átküldött 
izenet tárgyalása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ISTÓCZY GYŐZŐ: T. ház! /Halljuk! Halljuk!/ 
Abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy, mig a 
korábbi években hosszabbnál-hosszabb beszédeket 
kellett tartanom avégből, hogy a zsidókérdésben az 
igazak álmát alvó hazai nagyközönséget néhány hét
re fel-rázhassam lethargiájából, mire aztán e 
nagyközönség, a t. ház stereotyp "derültség"e és 
*'élénk derültség"e által megynugtatva, újra meg 
újra hozzáfogott az alváshoz: ~ mondom, azon kel
lemes helyzetben vagyok, hogy ma már beérhetem rö- 
videbb felszólalásokkal is, mert hisz a zsidókér
dést illetőleg végre-valahára ma már mindenki éb
ren és talpon vain Magyarországon.

Tehát ezúttal igen rövid leszek.
Midőn a főrendiháznak a keresztény-zsidó há

zassági törvényjavaslat elsőizbeni elvetéséről 
szóló üzenete a képviselőház m. é. deczember 13- 
kán - ominozus szám! - tárgyaltatott, Simonyi 
Iván képviselőtársam egy határozati javaslatot
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nyújtott be, a mely szerint a főrendiház üzenete 
tudomásul veendő lett volna, a mi egyértelmű lett 
volna a törvényjavaslatnak a napirendről való le
vételével, a mely, a t. ministerelnök ur által ma 
tényleg inditványozott napirendről való levételt 
a t. ház, a viszonyok kényszerűsége folytán, most 
már kétségkivül határozatilag ki is fogja mondani.

Simonyi Iván képviselőtársamnak emlitett ha
tározati javaslata a múlt deczember 13-iki ülésben 
szavazás alá bocsáttatván, annak elfogadása mel
lett csak az indítványozó és én keltünk fel, az 
illető t. képviselő urak obiigát "élénk derültsé
gébe között.

Én akkor bátor voltam a "derülő” képviselő 
uraknak megjegyezni, hogy "ne nevessenek, mert 
nemsokára meg majd mi fogunk nevetni!" /Derültség 
és mozgás./

Nohát, t. ház, mi - már t. i. Simonyi képvi
selőtársam és én - nem is gondoltunk volna, hogy 
oly hamar reánk kerüljön a nevetés sora.

A keresztények és zsidók közti polgári há
zasságról szóló törvényjavaslatnak a főrendiház 
által két Ízben történt visszavetésével, és ugyan
annak ma a képviselőház által a napirendről való 
levételével tényleg teljesedésbe ment az "Ország
gyűlési antisemita párt" múlt évi októberhóban ki
adott programmjának 9-ik pontja, a mely e párt 
egyik követeléseül a "zsidók és keresztények közti 
házasságról szóló törvényjavaslatnak visszaveté
sét" tűzte ki. Programmunk egyik pontjának ily 
gyors foganatba mente igen jó augurium arra nézve, 
•hogy lassankint majd a többi programmpontok is ér
vényre fognak jutni. /Hosszantartó mozgás. ílalljuk!/

Hát bizony felette érdekes és tanulságos do
log is az, hogy a t. ház ma sanctionálni kénytelen 
/Halljuk!/ az annyiszor kinevetett és perhorreskált 
antisemiták pártprogrammjának egyik pontját; a mi
nél még csak az a kérdés érdekesebb és tanulságo
sabb, hogy váljon mi az oka annak, hogy a t. kép
viselőház túlnyomó többsége, a főrendiházzal és a 
nemzetosztatlan közvéleméynével szemben ily zsák- 
utczába juthatott?



Ennek az alkalomszerű kérdésnek a megfejtése 
egyszerűen az, hogy a zsidó különérdekek szolgá
latkész előmozdításában és a zsidó kegyek utáni 
versengésben - a képviselőházban ugyan csekély 
számú, de a házon kivül annál számosabb antisemita 
pártot kivéve, - valamennyi párt, jobb ügyhöz mél
tó buzgalmat fejt ki, úgy, hogy valójában nehéz 
meghatározni azt, váljon a kormány és pártját-e, 
vagy pedig az eellenzéket éri-e ezért súlyosabb 
felelősség a nemzet itélőszéke előtt? /Halljuk!/

Mig azonban a kormánynak és pártjának eljárá
sát, ha nem is menteni, de legalább érteni lehet, 
mert a deficites államháztartás gondjainak súlya 
alatt görnyedő kormány a zsidó pénzhatalmaknak s 
Így a zsidóságnak kényszerű befolyása és pressió- 
ja alatt áll /Élénk derültség./; s aztán a kormány, a 
rendelkezésére álló hatalmi eszközök mellett, a 
képviselőválasztásoknál a nép rokonszenvét is 
iinkább nélkülözheti: addig az egyes-egyedül csak 
a nép rokonszenvére támaszkodható ellenzéknek, kü
lönösen pedig a szélső ellenzéknek, a lefolyt há
rom év alatt követett zsidóbeirát magatartása sem
mivel sem igazolható és semmivel semmivel sem 
menthető; /Derültség a jobboldalon. Mozgás a szélsőbalon./ 
sőt ellenkezőleg a leghatározottabban kárhoztatan
dó. S e tekintetben, úgy hiszem, csak egy köztudo
mású sajnos tényt konstatálok akkor, amidőn kije
lentem, hogy az országgyűlési függetlenségi párt - 
néhány, éppen a zsidókérdés miatt tőle elvált tag
jának kivételével, - a zsidóbarátságban még a kor
mány és pártját is felülmúlta, és pedig jóval fe
lülmúlta. /Hosszasan tartó élénk tetszés a jobboldalon. 
Mozgás a szélsőbalon. Halljuk!/

Én nem akarok a t. ellenzéknek ezen, a magyar 
nemzet érdekérdekeit, legveszedelmesebb ellenségé
vel: a zsidósággal szemben menthetetlen módón fel
áldozni kész magatartása fölött bővebb kritikába 
ereszkedni. A legilletékesebb kritikusok: a vá
lasztók úgyis nemsokára hivatva lesznek Ítéletet 
mondani képviselőiknek három éven át folytatott 
sáfárkodása^ fölött.

CSANÁDY SÁNDOR: Szembe állunk vele. /Nagy
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derültség./
H E G E D Ű S  S Á N D O R : E z  é r d e k e s !
ISTÓCZY GYŐZŐ: Azt az egyet azonban ki 

kelljelentenem, hogy, ha a szidókérdés megoldását 
lehetővé tenni akarjuk, legelső sorban a képvise
lőházi ellenzéknek reformátiójára, "a capite et 
membris” reformátiójára van szükségünk. /Nagy derült
ség a jobboldalon. Mozgás a szélsőbalon./Mert, hogy dolgok 
egyáltalán odáig fejlődhettek, hogy a kormány nap
jainkban már a zsidó-keresztény házasságnak az e- 
gész nemzet felháborodását felidézett javaslatát 
is a a törvényhozás elé terjeszthette; annak egyik 
legfőbb oka abban keresendő, hogy a parlamenti el
lenzék a zsidókérdésben - a melyben majdnem ösz- 
szes gazdasági és társadalmi s nagyrészben politi
kai bajaink kulcsa rejlik, - már több országgyűlé
sen át elmulasztotta teljesíteni kötelességét; 
sőt e kérdésben egyenesen a nemzet életérdekei 
ellen tört^ /niemnondás a szélsőbalon./

LÜKŐ GÉZA:^ Nem kérünk tanácsot!
ISTÓCZY GYŐZŐ: Az uj viszonyok, az uj 

eszmeirányok, szóval az uj idők tehát uj embereket 
igényelnek, a kik a zsidókérdésben is együtt érez
ve a nemzettel, megszabadítani törekednek a hazát 
a zsidóságtól, a mely gonoszabb ellenségünk, mint 
volt a lefolyt évezred alatt valamennyi zázados 
ellenségünk együttvéve.

CSANÁDY SÁNDOR: Még a közösügyesek is 
nagyobb ellenségek] yOerültség./

ISTÓCZY GYŐZŐ: Mivel pedig a közvélemény 
nyomása alatt sok érdemes filosemita máris azon 
töri a fejét, hogy antisemita kortesbőrt öltve, 
/Derültség a jobboldalon/ miként bújhassák át szeren
csésen a közelgő választások caudiumi szorosán, 
hogy a jövő országgyűlésen aztán újra kezdhesse 
zsidóskodását és az antisemitizmus elleni támadá
sait: jó lesz, ha a választók nem szavaik után, 
hanem eddigi tetteik és mulasztásaik után itélen- 
dik meg ezen urakat.

És ha Magyarország választó polgárai a jövő 
országgyűlésre határozott, nyilt antisemita képvi
selőket, különösen pedig ellenzéki antisemita
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képviselőket fognak felkuldeni: akkor - de csakis 
akkor - az ország nemcsak azon eshetőség elől lesz 
biztosítva, hogy a keresztény-zsidó házassági tör
vényjavaslathoz hasonló javaslatokkal újra meg új
ra zaklattassék;

SIMONYl I V Á N /Közbeszól/: I g a z !  Úgy van!
ISTÓCZY GYŐZŐ: Hanem akkor aztán hozzá

foghatunk a nyakunkra éertt zsidókérdés kielégítő 
megoldásának munkájához is. /Mozgolódás jobbfelől./

Ezek előrebocsátása után kijelentem, hogy 
a benyújtott határozati javaslatokkal ellentétben, 
én egyszerűen a zsidó-keresztény házassági tör
vényjavaslatnak a napirendről való levételére, s 
illetőleg a főrenddiházi üzenetnek tudomásul véte
lére adom szavazatomat. */

•; Ez a v ila  aztán eltartott február 6-ig. — A kiadó



Az 1884. évi szeptemberhó 27-ére hirdetett 
országgyűlés képvielőházának naplója.



291. országos ülés, 1886. évi decemberhó 14-kén 
Féchy Tamás elnöklete alatt.

Tárgyai: Istőczy Győző javaslatának indoklása a tőzsdebirósá- 
gokra nézve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ELNÖK: ...Következik a napirend szerint 
Istóczy Győző és több képviselő által a budapesti 
áru- és értéktőzsde, valamint a vidéki termény- és 
gabonacsarnokok külön kivételes bíróságainak meg
szüntetéséről beadott törvényjavaslat indoklása. 

Istóczy Győző^k^viselő urat illeti a szó.
ISTÓCZY GYŐZŐ: T. képviselőház! Csak rö

vid napokkal ezelőtt bőven szellőztetve lett itt a 
házban a börzének adómentességi kiváltsága. Ma a 
börzének egy ujabbi kiváltságáról van alkalmam 
szólalni. Ugyanis a börziánerek, ha már élvezik a 
régi magyar nemességnek hajdani adómentességi pri
vilégiumát, élvezni akarják s tényleg élvezik is a 
magyar nemesek azon hajdani előjogát is, hogy mig 
ezek csak saját rendjükben, saját osztályukbeli 
birák judicaturája alatt állottak, - úgy ők, a 
börziánerek is csak saját börziáner-társaik judi
caturája alatt akarnak állani s tényleg állanak 
is! /Úgy van! a bal és szélsőbal némely padjain./

Mivel pedig a börze látogatói tudvalevőleg 
majdnem kizárólag zsidókból állanak s igy a börze 
adómentessége voltaképen zsidó privilégium, - a- 
zért a külön börzebiráskodás is tényleg nem egyéb, 
mint egy másik zsidó privilégium, a mely a börzén
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űzött szédelgéseket védszárnyai alá véve, az or
szág rendes bíróságainak hatásköre, ellenőrzése a- 
lul elvonja. /Úgy van! a bal és szélsőbal némely padjain./

A tőzsdebiróság csakis a tőzsdetanács tagjai 
közül alakítható olykép, hogy a peres felek mind
egyike két-két birót választ a tőzsdetanács tagjai 
közül, a kik maguknak elnököt szintén csak a tőzs
detanács-tagok közül választhatnak. Az ilykép meg
alakított tőzsdebiróság a felek által felhozott 
bizonyítékokat szabadon mérlegeli, s a perrendtar
tás szabályaihoz kötve nincsen, s ekkép mintegy 
esküdtszék "lelkiismerete'' szerint hozza Ítélete
it.

Az 1870: II. t.-czikk és az 1881-ki perrend
tartási novella 94. §-a szerint, tőzsdebirósági 
hatáskörrel nemcsak a budapesti áru- és érték
tőzsde, hanem a vidéki termény- és gabonacsarnokok 
külön biróságai is felruházva vannak.

A mi a budapesti tőzsdetanácsot illeti, ennek 
az elnökökkel együtt összesen 30 tagja van, a kik 
között csupán két-három keresztény-magyar ember 
van, a többi mind egy szálig semita. S ha ez igy 
van Budapesten, ahol a kereskedői karnak igen szá
mos és tekintélyes keresztény tagjai is vannak, 
elképzelhetjük, minő állapotok uralkodhatnak a vi
déki városokbeli termény- és gabonacsarnokok taná
csai körében, köztudomású dolog lévén, hogy váro
saink nagy részében, sajnos, többnyire csak zsidó 
kereskedők vannak.

1870-ben a börze még elhitetni tudta a tör
vényhozással, hogy az ő külön bírósága voltaképen 
választott bíróság. Az 1881-iki perrendtartási no
vella azonban már nyíltan beismerte, hogy a börze 
külön bírósága egy kivételes bíróság, s ez a per
rendtartási novella szerkesztőjétől egy őszinte 
beismerés volt; mert ugyan micsoda választott bí
róság az, ahol a peres felek, - értve itt termé
szetesen a keresztény-magyar peres feleket, - mon
dom, micsoda választott bíróság az, ahol a peres 
felek csak a Pinkelesz, a Kohn, a Lévy urat, vagy 
a Rubinstein, Galitzenstein, Karfunkelstein urat, 
avagy pedig a változatosság kedvéért, a Goldber-
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ger, Silberberger, Hórebberger s más Eger-Berger 
urakat választhatják peres ügyeikben itélő birá- 
kul? /Derültség./

Valóságos jeruzsálemi szanhedrinek tehát ezek 
a kivételes börzebiróságok, /Igaz! Úgy van! a bal- és 
szélsobaloldal egyes padjain./ a melyek, ha csak egye
dül börziánerek, zsidók fölött ülnének törvényt, 
még hagyján volna; de hatáskörük alá van vetve a 
magyar gazdaközönség is, amennyiben az okos börzi
ánerek, zsidó gabonakereskedők a nagyobb üzleteket 
a földbirtokosokkal az árutőzsdén, illetve a ga
bonacsarnokokban iparkodnak megkötni, vagy pedig a 
gabona- s egyéb terményvásárlási üzleteket csak a- 
zon feltétel alatt kötik meg a földbirtokosokkal, 
ha ezek magukat a tőzsdebÍróság illetékességének 
alávetik, hogy ekként a tőzsdebiróság hatásköre a- 
lá vonhassák őket, mert azt hiszik, hogy ott aztán 
elveretik a port a magyar gazdán.

Mikor az 1870: II. t.-cz. javaslata a képvi
selőházban az 1869. év végén tárgyaltatott, úgy az 
akkori kormány, mint a képviselőház e törvényt 
csak ideiglenesnek tekintette, s ez a felfogás a 
törvényben is világos kifejezést nyert azzal, 
hogy ananak 1. §-a kijelentette, hogy a pesti á- 
ru- és értéktőzsde külön birósága mint választott 
biróság a törvényes végleges intézkedéséig vissza- 
állittatik; a 2. §. pedig ezen intézkedést kiter
jesztette a vidéki termény- és gabonacsarnokok kü
lön bíróságaira is. - Itt közbevetőleg megjegyzem, 
hogy a provizórium alatt 1865-ben működni, kezdett 
pesti tőzsdebÍróságot az 1868: LIV. törvényczikk- 
ben foglalt polgári törvénykezési rendtartás tel
jesen ignorálta, s ennélfogva a semmitőszék sem 
ismervén el a tőzsdebiróságot, ennek ítéleteit 
sorra megsemmisítette. S ezért fordultak a megré
mült tőzsdei körök a törvényhozáshoz az 1870: II. 
t.-cz. megalkotásáért.

Az akkori kormány az ezen törvény javaslatá
nak Írott indoklásában határozottan kijelentette, 
hogy a külön tőzsdebiróság csak addig fog fennál- 
lani, amíg a kereskedelmi törvényhozás anyagi és 
alaki része megállapítva nem lesz. A képvíselőház-
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bán a törvény javaslatának 1869. december 9-kén 
történt tárgyalása alatt felszólalt képviselők na
gyobb része szinte elitélte a külön tőzsdebiróság 
intézményét s azt károsnak tartotta; s a törvény- 
javaslat ellen felszólalt képviselők csakis azzal 
lettek részben megnyugtatva, hogy hiszen e tör
vény csakis ideiglenes lesz, s hatálya azonnal 
megszűnik, mihelyt a kereskedelmi törvénykönyv be- 
hozatik, és a kereskedelmi peres eljárás szabá
lyozva lesz.

Maga az akkori igazságügyiminister, Horvát 
Boldizsár, az 1869. december 9-ki képviselőházi ü- 
lésben a többi között ekként nyilatkozott:

"Magam sem vagyok barátja a kivételes bírósá
goknak, hanem ezen átmeneti korszakban, mig codex- 
ünk el nem készül, és mig rendszeres birói szerve
zettel nem birunk, mindig hiányok fognak támadni, 
melyeket csak kivételes intézkedések által leszünk 
képesek kitölteni." Továbbá: "remélem, hogy e 
törvény csak rövid ideig lesz hatályban, miután 
nemsokára egy külön pesti váltótörvényszék szerve
zésére vonatkozó törvényjavaslatomat teszem le a 
t. ház asztalára. Ha ez elfogadtatik, akkor a ki
vételes bíróságok szüksége úgyis meg fog szűnni." 
így nyilatkozott Horváth Boldizsár, akkori igaz- 
ságügyrainister.

Gorove István akkori kereskedelmi minister 
pedig felszólalásában kijelentette, hogy "úgy a 
ministerium mint a központi bizottságnak előadása 
szerint, egy ideiglenes intézkedés kéretik az or
szággyűléstől ."

A felszólalt képviselők közül pedig még maga 
Wahrmann Mór is oda nyilatkozott, /Halljuk! Halljuk!/ 
hogy a törvénynyel csak ideiglenes intézkedés czé- 
loztatik. /DerQltség a szélsőbalon./

Ez volt e kérdésben a kormány és a képviselő
ház álláspontja az 1869. év végén.

1871-ben aztán rendeztettek az elsőfolyamodá- 
su kir. bíróságok; 1875-ben pedig behozatott a ke
reskedelmi törvénykönyv és szabályoztatott a ke
reskedelmi peres ügyekben követendő eljárás. De 
bizony, a külön kivételes tőzsdebiróság zavartala-
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nul csak tovább élt és uralkodott, mintha semmi 
sem történt volna; sőt az 1881-ki perrendtartási 
novella 94-99. §-aiban végleges szervezetet is 
nyert.

Persze 1869-től 1881-ig nagyot változtak 
a dolgok Magyarországon. 1869-ben még nem csinál
tunk ezer-ezerötszáz millió frtnyi uj államadóssá
got, s Így a börzére nem volt oly nagy szükségünk 
s a börzezsidókat nem kellett annyira simogatnunk, 
mint kellett 12 év múlva, vagy pláne ma. Azért 
1881-ben már senkise talált valami felötlő, külö
nös dolgot abba, hogy az ország rendes bíróságai 
mellett külön zsidó szánhedrinek is birói széket 
üljenek magyar emberek fölött, a mely szánhedrinek 
az ország szentesitett törvényeit respektálni nem 
tartoznak, hanem fölebbezhetlen Ítéleteiket tagja
iknak lelkiismerete szerint hozzák.

Az általam beadott törvényjavaslat, egy kissé 
későn ugyan, de mégis elégtételt akar szolgáltatni 
az 1869-ki törvényhozásnak, a melynek traditióit, 
az azóta az ország nyakára ült zsidó uralom li- 
dércznyomása alatt, úgy látszik, feledékenységbe 
mentek.

Az általam benyújtott törvényjavaslat elégté
telt akar szerezni hazai rendes biróságainkank, a 
melyek irányában egy élő bizalmatlansági szavazat 
a külön, kivételes tőzsdebiróság intézménye a 
börzezsidók részéről, a kik nem biznak a magyar 
bíróságok judicaturájában, mert tudják, hogy ezek 
a börze turpis causáit is az ország fenálló törvé
nyei szempontjából bírálnák el, s az érvényben 
levő magyar jog értelmében hoznák a tőzsdeperekben 
is Ítéleteiket.

Az általam beterjesztett törvényjavaslat a- 
zon anomália megszüntetését czélozza, hogy jeru- 
zsálemi szánhedrinek lelkiismeretük szerint hozott 
Ítéletei ellen keresztény-magyar embereknek sehova 
se lehessen appellálniok, s az ilyen fölebbezhet
len Ítéleteket hazai rendes bíróságaink végrehaj
tani legyenek kötelesek.

Van Budapesten külön kereskedelmi és váltó- 
törvényszék, a melyet köztudomásulag úgyis csakis
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a zsidók kedvéért kell fentartanunk, s a melynél a 
kellő szakavatottság feltalálható a tőzsdei ügyek 
elintézésére is.

A vidéken pedig a tőzsdei peres 
ügyek ellátása szintoly biztosan helyezhetik a 
kir. törvényszékek kezeibe.

Az se prőbaállő kifogás, hogy az érdemben va
ló fölebbezésnek a kir. táblához és a kir. Curiá- 
hoz való megengedésével, a tőzsdei perek kellő 
gyors lefolyásának az érdeke csorbát szenvedne; 
mert hiszen a perrendtartási novella 96. §-a a 
tőzsde külön, kivételes birósága előtt lefolyt 
perekben eddig is helyt adott alaki sérelmek miatt 
felfolyamodásnak a kir. táblához s innen a kir. 
Curiához; s ekkép a tőzsdei peres ügyek eddig 
is végig vitethetvén valamennyi föllebbviteli fo- 
rumon, azok kellő gyors elintézésének az érdeke 
egyáltalán nem szenvedne csorbát azáltal, hogyha a 
föllebbvitelnek a felső bíróságokhoz nemcsak alaki 
sérelmek miatt, hanem az ügyek érdemében is helye 
lesz.

Úgy hiszem, hogy az általam beterjesztett i- 
rásbeli indoklás és jelen szóbeli előterjesztésem 
a külön, kivételes tőzsdebiráskodás megszüntetését 
teljesen indokoltnak, szükségesnek és időszerűnek 
tüntette ki; __
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E L Ő S Z Ő .

A jelen röpirat tartalmát a ma élő franczia 
nemzetgazdásazti írók egyik kitűnőségének, Du 
Mesnil-Marigny-nak már harmadik kiadást érő ily 
czimü munkája: gHistoire de l'économie politique 
des anciens peuples, de l'Inde, de l'Egypte, de la 
Judée et de la Grece, Paris 1872." második kö
tete Judaeáról szóló részének IX és XII fejezetei, 
ci ín o l j í  íiíL m a r  n c u t  C i j u p a n  u ó i ' c c i i o  t^i e i ' , n á  — 

nem eg^'szersmind közvetlen gyakorlati jelentősé
gűek, képezik.

Az általánosan és feltétlenül keresztül vitt 
zsidó - emancipatiónak az a nagy hordeiejü 3  a 
jövő politikájára döntő befolyást gyakorlandó ked
vező eredménye mindenesetre meglett, hogy a 
zsidósság valódi lényege és törekvései felett kéz
zelfogható tényeken s közvetlen tapasztaláson 
alapuló Ítélet hozható.

Szerencsére Du Mesni1-Marigny se nem ultra- 
montán, se nem reactionárius, se nem feudális, se 
nem socialista avagy communista, nem is tartozik 
a múlt előitéletein csüngő templomtorony-poli-
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tikusok közé, sőt még csak nem is valamely másod
vagy harmadrendű nemzet tagja, és igy eszméi 
nyakába a megnyergelt közvélemény előtt a szo
kásos hurkot keríteni nem lehet. Azért az ügyes 
politika azt hozza magával, hogy azokat agyon
hallgatni kell.

Egy futólagos párhuzam Francziaország és az 
osztrák-magyar monarchia, de különösen Magyar- 
ország ethnographiai, confessionális, gazdászati 
és cultúráiis viszonyai között elég arra, hogy 
tényleges helyzetünk felett kissé gondolkozóba 
essünk akkor, a midőn egy franczia tudós tollába 
a százezer izraelitának a. harmincznyolcz millió 
lélekszámmal biró s a nagy culturállamok elsői 
közé tartozó Francziaországban való működése ily 
fejtegetéseket diétáit.

Törjük fejünket miseriáink és azok okai fe
lett.

Nem fog ártani gondosan már irányokba te
relt figyelmünket ezen előttünk még mindig terra 
incognitá-vá tenni óhajtott térre is végre vala- 
hára kiterjesztenünk.

Budapest, 1075. márcziusban.



A zsidó nép elszélyedése nem tulajdonítható annak, hogy az üd
vözítőt megölte. - E nép már sokkal a keresztény időszámítás 
előtt az egész földön elterjedve volt. - Ezt bizonyító idéze
tek Flavius József Philó, Strabo munkáiból és Eszter könyvé
ből.

Az emberek sokat csudálkoztak a zsidó nép 
nagy elszélyedettsége felett. Sőt sok iró azt is
ten büntetésének tekintette. Pedig az csak Mózes 
intézményeinek egészen természetes következménye.

A földtulajdon területi növelésének lehetet
lensége Palaestinában, a számos jog, melyet ott a 
szegények élveztek, a lopásnak bizonyos határok 
közt való tűrése, a kereskedés sikerrel való Uzhe- 
tésének nehézsége oly országba, a hol az idege
nek gyűlölet tárgyai voltak 1 /, az uzsorás kölcsön 
tilalma, az egyforma ruházat viselésére való köte
lezettség, minden fényűzés eltiltása és a törvény 
számos más szabványa, melyekbe a leviták szünet 
nélküli ellenőrködése mellett belenyugodni kel
lett: a hazájukban való tartózkodást a gazdag iz
raelitákra nézve szükségkép gyűlöletessé kellett 
hogy tegyék. Innét az idegen országokba való távo
zás.

Természetesen azért ragaszkodással, bámulat
tal eltelve maradtak mindaz iránt, a mi a mózesi 
tanokban fenséges, valóban isteni volt, milyenek: 
a felebaráti szeretet, a szegények iránti jóté
konyság, a mely jótékonyságot ama tanok szorosab
ban megparancsolnak, mint valamennyi többi vallás 
tanai; a minden tekintetben tökéletes, egyetlen

1/ Apostolok Cselekedetei X. rész, 28. vers.
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istennek, a világ legfőbb urának imádása stb. De 
tőkéiket hazájukból magukkal vive, azokat sokkal 
több szabadsággal élvezték, s ezenkivül nem vol
tak szorítva a Mózes által előirt nagyszámú fá
rasztó, boszantó szabványok szigorúan pontos meg
tartására.

Még mai nap is észlelhető, hogy a törvény 
leggyakoribb áthágásai, milyenek: az idegen csa
ládokkal való házassági összeköttetés, a böjtök 
meg nem tartása, a dolgozás szombaton, a tiltott 
húsokkal való táplálkozás stb. e nemzet legvagyo
nosabb emberei által követtetnek el. SŐt vannak 
közöttük néhányan olyanok is, kik a Mózes által 
megrendelt életmód ellenére Euinyira megfeledkez
nek magukról, hogy fényes hártartást visznek, a 
hol a legnagyobb fényűzést fejtik ki, s igy két- 
ségkiviil csak azt teszik, a mi hajdan is úgy volt.

Ha ezenkivül meggondoljuk, hogy a külföl
dön megtelepedő gazdag embert mindig bizonyos 
számú, szükségben lévő honfitársa követi, a kik 
tőle élnek és sorsában osztozkodnak: a zsidó nép 
e csodás elszélyedése, bármily rendkívülinek is 
tetszik az első pillanatra, teljességgel nem fog 
meglepni bennünket.

Annak megmagyarázására tehát egyáltalán 
nincs szükség istennek az üdvözitőt megölt nem
zet elleni haragjára utalni, és pedig annál ke
vésbé, mert azon elszélyedés jóval az Ember Fiá
nak a földrejötte előtt már bevégzett tény volt.

Avagy az Apostolok Cselekedeteit átlapozva, 
nem olvassuk- ezt: "Valának pedig akkor /a ke
resztény időszámítás eleje táján/ Jeruzsálemben 
lakó minden az ég alatt élő nemzetekből származott 
istenfélő zsidó férfiak... Nagy sokasága gyüleke- 
zék egybe, és zavaródásba jőve: mivel ki-ki tulaj
don nemzeti nyelvén hallja őket szólani... Miképen 
történik tehát: hogy ki-ki közüéünk a maga szülei
nek nyelvét hallja tőlük? Partusok, medusok, ela- 
miták, és kiknek hónuk Judaea, Cappadocia, Pontus, 
Ázsia, Phz^ygia, Pamphylia, Egyptom, Lybiának Cy- 
rene mellett fekvő környékei továbbá Rómából való 
jövevények? 1 /...



Halljuk Flavius Józsefet: "Augustus uralko
dása alatt a zsidóknak számos telepjeik voltak 
Ázsiában, Afrikában, Melos szigetén, Itáliában, 
Rómában." 2/

Philo arról tudósít, hogy ezen császár ural
kodása alatt Róma városának a Tiberisen túli ré
szét legnagyobb részben zsidók lakták, és hogy 
ezeknek ott több zsineigógájuk volt. 3/

Valérius Maximasnak legújabban Mai Anagelo 
bibornok által helyreállított egy szövege szerint 
bebizonyítva van, hogy a zsidóknak a mi időszá
mításunk élőtt százmarminckilencz évvel Rómában 
gyarmatjuk volt.

Strabo is idézhető e tárgyra vonatkozólag: 
"Voltak, Így szól Cyrene városában polgárok, föld
mi vesek, idegenek és zsidók, mert ez utóbbiak 
minden városban elterjedve vannak, s nehéz lenne 
az egész földön egy helyet találni, a mely őket be 
nem fogadta, és a hol erősen meg nem telepedtek 
volna.

Sőt a zsidók elszélyedése már sok idővel a 
keresztény időszámítás előtt nagy arányokat öltött.

Ugyanis Eszter könyve szerint Asverus, perzsa 
király idejében, nagy számmal laktak a százhu
szonhét tartomány mindegyikében, a melyek In
diától a Középtengerig birodalmát képezték. 4/

Ezenfelül, minthogy ama különféle részletek, 
melyekbe e könyv beleereszkedik, arra mutatnak, 
hogy nagy gazdagságra tettek szert s hogy szá
mosán, sőt félelmesek voltak: mindebből az kö
vetkeztethető, hogy ezen birodalomban az időben 
levő telepjeik nagyon régi keletűek voltak. ítél
jen kiki a következőkből:

"És mondá Ámán Asverus királynak: vagyon or-

1/ Apostolok Cselekedetei II. rész, 5. és kov. versei 
2/ Flavius József, antiq. judaiques, 12. fej.
3/ Philo: "Magnam partéin urbis Romae, trans Tiberiin, non 

ignoravit teneri et habitari a Judaeis. Norat esse iis prose- 
uchas in quibus convenirent septenis maximé diebus, quo tempo- 
re publice instituantur de avita sapientia."

4/ Eszter k. I. r. 1. v.
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szágodnak minden tartományában egy elszélyedett és 
egymástól elosztott nép, mely uj törvényekkel és 
szertartásokkal él, és ezenkívül a király törvé
nyit is megveti. Jól tudod, hogy nem használ or
szágodnak, ha szabadság által felfuvalkodik.”

"Ha tetszik, határozzd el vesztét, és tizezer 
talentomot fizetek kincstartóidnak." 1 /

Az izraeliták "egybegyülének minden város
ban, faluban és helyben, hogy kinyújtanák kezöket 
ellenségeik és üldözőik ellen. És senki sem mert 
ellenök állani; mivel minden népet az ő nagysá
guk félelme áthatott... a zsidók ellenségeiket 
és üldözőiket megölvén elannyira, hogy hetvenöt- 
ezeren öletének meg, de senki semmitnemü vagyo
nukhoz nem nyúlt. 2 /

Jegyezzük meg egyúttal, hogy ezen kivándor
lás isten akarata volt, s következőleg Mózes által 
nemzetének szellemébe csepegtetve, öntve lett.

Jehova több izben meghagyja a patriarchák- 
nak, hogy családjukat az egész földön elterjesz- 
szék. így Flavius József szerint: 3/

"Isten Noé három fiának megparancsolta, mi
szerint más helyekre gyarmatokat küldjenek, hogy 
jobban elszaporodván és elterjedvén, több földet 
művelhessenek, nagyobb bőségben szedhessék a föld 
gyümölcseit, és kikerülhessék a versengéseket, 
melyek különben közöttük felmerülhetnének. Ezen 
nyer és szófogadatlan emberek azonban nem enge
delmeskedtek neki, és bűneikért azon bajokkal 
lettek megbüntetve, a melyek őket érték."

"Isten látva, hogy számuk mindegyre szapo
rodik, másodízben is megparancsolta nekik, hogy 
gyarmatokat küldjenek ki..."

"/Újra nem engedelmeskedvén neki/, megha- 
sonlásba hozta őket az által, miszerint a helyett, 
hogy ugyanazon nyelvet beszélnék, ezen nyelv 
egy pillanat alatt olyannyira megsokszorozódott, 
hogy többé egyik a másikát nem értette meg..."

1/ Eszter k. III. r. 8. és 9. vers.
2/ Eszter k. IX. r. 2. és 16. vers.
'̂1 r) -US József, Antiq. judaiques, 1. k. 4. és 5. fej.
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"Ezen nyelvkülönbség kényszeritette a majd
nem végtelen mennyiségű néptömeget különféle gyar
matokba elszélyedni a szerint, a mint isten gond
viselése vezérlé őket."

A Genesisben mondja az Ur Ábrahámnak:
"Menj ki földedből, rokonságod köréből ás atyád 
házából, és jöjj azon földre, melyet neked mu
tatok," 1 /

Teljes bizonyságu következtetés tehát az, 
hogy a zsidó nép elszélyedése nem eredt az isteni 
bosszúból, hanem az a mózesi intézmények szüks- 
ségképeni, elkerülhetetlen következménye volt.



Nevezetes előnyök, nelyeket az izraeliták elszélyedettségQkből 
vonnak. - E nemzet kereskedelni képességei napról napra tSké- 
letesbednek. - A világon általa gyakorolt nonopolium. - Az iz
raeliták nagylelkűsége a felekezetetUkhöz tartozó szegények i- 
rányában. - E nagylelkűség hatásai.

A zsidó nép elszélyedésének gazdászati hatá
sait tanulmányozva azonnal kiviláglik, hogy ezen 
elszélyedést szerfelett előmozdíthatták ama csodás 
előnyök, melyekkel az e népre nézve járt.

Palaestina határain kivül megtelepedve, Jákob 
faja nem olvadhatott egybe azon országok erede
tileges lakosaival, a mely országokban megtelepe
dett. Vallása, erkölcsei sokkal különszerüebbek, a 
többi népekéinél sokkal felsőbbek voltak, semhogy 
az összeolvadás megtörténhetett volna.

E faj mindenütt külön városrészekben elszi
getelve élő csoportokat képezett, és azon szemé
lyekkel, kiknek isten igéje kinyilatkoztatva nem 
lett, csupán csak üzleti viszonyokban állott.

Avagy nem olvassuk-e a Leviticusban: "Én 
vagyok Jehova, a ti istenetek, ki titeket egyéb 
népektől elválasztottalak 1/;” továbbá az Aposto
lok Cselekedeteiben: "És mondá nekik Péter; jól 
tudjátok, hogy tilalmas zsidó férfiúnak idegennel 
házasodni, vagy azt házánál meglátogatni 2 /; és a 
Oeuteronomiumban: "Se ne lépj velők /ama népek
kel/ házasságra. Leányodat ne add közülök lévő 
férfinak feleségül, és a te fiadnak ne végy kö-

1/ Levit XX. rész, 2k. vers 
2/ Apóst. Csel. X. rész, 28. vers.
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zülök való leányt házastársul 2 /".
S itt jelenik meg egyike a közgazdászat tör

ténetében kiemelhető legérdekesebb tüneményeknek.
Mindazon csoportok, melyek a világ külön

böző részeiben elszórva - de a melyek az izrae
liták szivében mélyen bevésetteknek elimert test- 
vériségi érzelmekkel táplált szívélyes egyetértés 
által egybefüzve voltak 3/, rövid idő múlva egy 
roppant kereskedelmi társulatot képeztek, a mely
nek tagjai a kölcsönös levelezés utján szintoly 
gyorsasággal mint pontossággal értesítették egy
mást mindarról, a mi üzletüket érdekelte.

Az árukészletek, ezek árai és szállítási 
költségei felett mindenfelől hozzájuk érkező pon
tos értesülések segélyével folyton azon helyzetben 
voltak, hogy azokat a legolcsobban vásárolhatták 
be és adhatták el.

Ezenkívül megjegyzendő, hogy Jákob fiainak 
kereskedelmi képességei, a kik mindnyájan a ke
reskedésre adták magukat, a folytonos gyakorlat 
által napról-napra mind kiválóbbakká lettek. Ha 
aztán ezen szünet nélkül növekvő ügyességhez el
szórt állapotuk és mindenütt-találtatóságuk elő
nyeit is hozzáadjuk: úgy meg kell vallanunk, hogy 
a kereskedelem terén csakugyan nehéz volt ver
senyezni velük.

Az izraeliták tehát valódi monopoliumot gya
koroltak a világon; s minthogy az áru- s főleg a 
pénzkereskedés a legnyereségesebb üzletágak közé 
sorolhatók, mérhetetlen magyságu vagyonra tehet
tek s amint tudjuk, tettek is szert.

Még a mai nap is, jólehet a világ jelentéke
nyebb kereskedelmi helyein különféle nemzetek 
kereskedelmi ügynökökkel és irodákkal birnak, 
s Így a haladás ama monopoliumnak jó részben 
gátat vetett, - még ma is ők a financzia fejedel
mei, s közreműködésük múlhatatlan szükséges mind
annyiszor, valahányszor csak némileg is nevezetes

2/ Deuteron. VII. r. 3. vers.
3/ Tacitus. 5. k. 5. fej. "Undeauctae Judaeorum rés; et 

quia ípsos fides obstinata oiisericordia in pronptu, etc."



pénz- vagy hitelművelet eszközléséről vsin sző.
Mit nem tettek az emberek különböző korsza

kokban, ezerféle ürügyek alatt, hogy ezen ügyes 
nemzet szorongatásaiból kiszabadítsák magukat, a 
mely nemzetnek alig lehet szemére vetni mást mint 
erkölcseiben, tehetségeiben és társadalmi szer
vezetében gyökerező előjogait, a mely előjogo
kat pedig egy szabadelvű codex sem törölhet el. 
Mindamellett évezredektől fogva egész napjain
kig daczolt a legfélelmesebb ellenségeskedésekkel, 
szembeszállott a legkegyelenebb üldöztetésekkel, 
és diadalmaskodott majdnem legyőzhetetlen akadá
lyokon. Jólehet nincs hazája, jólehet soha egy 
hadsereget nem állitott ki a csatasikra, jólehet 
nem ismer el erőfeszítéseit öszpontositő valamely 
közös főt: mindamellett e nemzet állva maradt.

Sőt mai nap tán még dúsabb, még megrendit- 
hetetlenebb lett mint valaha ama financiális e- 
rődök miatt, melyeket az e század elejétől fogva 
kibocsátott számos hitelértékekkel épített magá
nak, s melyekkel a törvény által szerencsétlensé
günkre tűrt syndicátusok segélyével, önmagára 
nézve oly nyereséges-, a közönségre nézve pedig 
oly vészteljes módon operál.

A földgömbnek ezen gyömölczöző kiaknázása, 
anélkül hogy szükségünk lenne a vallási buzgalom 
indokaihoz folyamodunk, magyarázatul szolgálhat 
a felettm hogy az izraelita nép miért erőlködik 
sinnyira fentartani hitét, intézményeit és szokása
it, a melyek őt elszigetelik, s igy lehetségessé 
teszik neki folyton megmaradnia azon általa elfog
lalt előnyös helyzetekben, a mely helyzetek bizto
sították s még sok időre biztositandják virágzó 
állapotát.

A czélból, hogy hitük örökre leendő fenma- 
radását eszközöljék, s közvetve, hogy kereskedelmi 
szervezetüket fentartsák, Jákob gazdagabb fiai 
évenkint roppant összegeket osztottak szét a val
lásukhoz tartozó szegények között, a kik ennek 
folytán a legoktalanabbul cselekednének, ha hit- 
hagyók lennének, mert semmi más vallás kebelében 
nem találnának ilyen támogatásra.
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De el is kell ismernünk, hogy ha a zsidó
sághoz tartozó gyámoltalan osztályok nem tartat
tak volna meg azon utakon, a mely utak egész 
Izraelre nézve annyi haszon okozói voltak: a zsi
dóság már régtől fogva csak mint emlék léteznék 
a földkerekség néhány félreeső zugában, mint a 
czigányok és más régi nemzet-maradványok, a me
lyeknek ma eredeti hazáját is alig ismerjük.

Bizvást elmondhatjuk tehát, hogy a próféták
nak nem kellett nagyon megerőltetni magukat az 
előrelátásban, a midőn azt jelentették, hogy a 
zsidó nép elszélyedni fog. A kivándorlás az ő ide
jükben már köztudomású, kézzelfogható tény volt; a 
mózesi törvénykönyv tanulmányozása mellett pedig 
könnyű volt előre megmondaniok, hogy az napról 
napra csak növekedhetik.



Az izraelita, kereskedelni műveleteiben csak az adásvevés és 
csere eszközlésével foglalkozik. - A váltó feltalálása. - Az 
izraeliták a világ bankáraivá lesznek. - Magukra vonják azon 
népek gyUlSletét, a nelyek kőzott laknak. - Eezen gyűlölet o- 
kai: a nagy vagyon, melylyel birna'k, a vallási propaganda, az 
uzsora stb. - Az Izrael által gyakorolt monopoliun csupán ön
magának használt. - Fontosság, melyet annak tulajdonított, 
hogy vallásbeli egyének minden némileg nevezetesebb országban 
lakjanak.

A kereskedés azon nemében, melyre Jákob fa
ja adni szokja magát, ő maga nem vesz tevékeny 
részt az árunak egyik helyről a másikra való szál
lításában. Ezen áruk adása, vevése és cseréje 
képezik az egyedüli műveleteket, melyekben rend
szerint részt vesz, s a melyek jobban megegyez
nek a kedélynyugalom és a mindennemű testmozgás 
kerülése iránti hajlamaival.

Gyakran állitva lett, pedig tévesen, hogy a 
középkorban az izraeliták találták fel a váltót a 
czélból, hogy a fosztogatásokat, melyeknek kitéve 
voltak, kikerülhessék; azonban ők már jóval az
előtt birták ezen becses felfedezést, a melynek 
léte e népnél csak az egész világon elszórt álla
pota logikai, szükségképeni, kényszerű folyománya 
volt. Ezenkívül Görögországban, a keresztény i- 
dőszámitás előtt közel négy századdal a keres
kedelem a váltóval már élt. 1 /

1/ Lásd Isocrates beszédét, aTrapezeticum-ot, s ezenkívül 
szerzőnek az előszóban idézett müve második kötetében a Görög- 
országről szőlő rész 6-ik fejezet 2-ik szakaszát.
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Azért az izraeliták, különszerü szervezetük 
mellett képesek voltak önmaguk és majd mindig 
puszta érték le- és hozzájelzéssel, pénzösszegek 
küldözése nélkül, a föld különböző részeiben min
dennemű fizetéseket, még olyanokat is teljesíteni, 
melyek az adókra vonatkoztak.

Ilykép a világ bankáraivá lettek. Sőt a min
dennemű pénzügyi dolgokban való ügyességük oly
annyira elismert volt, hogy több nép visszafojt
va ellenszenvét mindaz iránt, a mi idegen, több 
Ízben államkincstára élére közülük állitott egyé
neket.

Izrael szerencsétlenségére a birtokában lévő 
és napról napra növelt nagy vagyon, a vészteljes 
concurrentia, melyet a benszülött kereskedőknek 
mindazon helyeken, a hói megtelepedett, csinált: 
nem mulaszthatták el ezek féltékenységét és gyű
löletét felkelteni.

Az ellenszenvnek egy másik nem kevésbbé nyo
mós indoka s a mely miatt minden nép ellene for- 
dúlt, az általa hévvel űzött vallási propaganda 
volt. S be is kell ismerni, hogy Jákob fajának 
mindazok iránt tanúsított nagylelkűsége, a kik 
hitére tértek, olynemü csábitó eszköz volt, a 
melynek a vallására térők száma szaporítására néz
ve lehetett némi értéke.

Ezen hitterjesztés egyéb bizonyítékai közt 
először is Flavius Józsefet idézzük, a ki igy 
nyilatkozik:

"Hírcanus az ídumaeiaktól is elfoglalta Adóra 
és Larissa városát, és miután ezen nagy tartományt 
megzabolázta volna, megengedte nekik hogy ott 
lakjanak azon feltétel alatt, hogy körűlmetéltelti 
magukat, hogy a zsidók vallását felveszik és tör
vényeiknek alávetik magukat. Attól való félelmük
ben, hogy hazájukból kiüzetnek, az idumaeiak el
fogadták ezen feltételeket, s ez időtől fogva 
mindig szidóknak tekintettek, sőt közűlök egy,
- névszerint idumaei Heródes - zsidó király is 
volt 1/ ..." Aztán idézzük Valérius Maximust,

1/ r̂ .avius József Antiq. judaiques, 13. k. 17, fej.
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Azért az izraeliták, különszerü szervezetük 
mellett képesek voltak önmaguk és majd mindig 
puszta érték le- és hozzájelzéssel, pénzösszegek 
küldözése nélkül, a föld különböző részeiben min
dennemű fizetéseket, még olyanokat is teljesíteni, 
melyek az adókra vonatkoztak.

Ilykép a világ bankáraivá lettek. Sőt a min
dennemű pénzügyi dolgokban való ügyességük oly
annyira elismert volt, hogy több nép visszafojt
va ellenszenvét mindaz iránt, a mi idegen, több 
Ízben államkincstára élére közülük állított egyé
neket.

Izrael szerencsétlenségére a birtokában lévő 
és napról napra növelt nagy vagyon, a vészteljes 
concurrentia, melyet a benszülött kereskedőknek 
mindazon helyeken, a hói megtelepedett, csinált: 
nem mulaszthatták el ezek féltékenységét és gyű
löletét felkelteni.

Az ellenszenvnek egy másik nem kevésbbé nyo
mós indoka s a mely miatt minden nép ellene for- 
dúlt, az általa hévvel űzött vallási propaganda 
volt. S be is kell ismerni, hogy Jákob fajának 
mindazok iránt tanúsított nagylelkűsége, a kik 
hitére tértek, olynemü csábitó eszköz volt, a 
melynek a vallására térők száma szaporitására néz
ve lehetett némi értéke.

Ezen hitterjesztés egyéb bizonyitékái közt 
először is Flavius Józsefet idézzük, a ki igy 
nyilatkozik:

•'Hircanus az idumaeiaktól is elfoglalta Adóra 
és Larissa városát, és miután ezen nagy tartományt 
megzabolázta volna, megengedte nekik hogy ott 
lakjanak azon feltétel alatt, hogy körülmetéltelti 
magukat, hogy a zsidók vallását felveszik és tör
vényeiknek alávetik magukat. Attól való félelmük
ben, hogy hazájukból kiüzetnek, az idumaeiak el
fogadták ezen feltételeket, s ez időtől fogva 
mindig szidóknak tekintettek, sőt közülök egy,
- névszerint idumaei Heródes - zsidó király is 
volt 1/ ...” Aztán idézzük Valerius Maximust,

1/ flavius József Antiq. judaiques, 13. k. 17. fej.
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ki a zsidókat Jupiter Sabbatias imádóinak nevezi s 
bizonyitja, hogy a vallási propaganda miatt Itá
liából őket kiűzték.

Nem kevésbbé világosan szól Máté evangéli
umának következő helye is a hol Jézus Krisztus 
az Írástudókhoz és farizeusokhoz fordul:

"Jaj nektek képmutató Írástudók és farizeu
sok! mert megkerülitek a tengert és a szárazt, 
hogy egy pogány zsidóvá tegyetek; és midőn azzá 
lön, a pokol fiává teszitek őket kétszerte inkább 
mint ti magatok 2 /"

Tudjuk egyébiránt, hogy a zsidók kétféle 
megtérteket ismertek: 1 -ször a kapu megtértjelt, 
a kik azon áttért pogányok voltak, kik nem akar
ták körülmetéltetni engedni magukat, s a kik Mó
zes némely más szabványát sem fogadták el. 
Nevük onnét származott, hogy ezek csak a temp
lom első udv6irába eresztettek be, a mely udvar 
a külső kapu szomszédságában volt. 2-szor az igaz
ság megtértjel voltak azok, kik áttértükkel a 
mózesi törvényhozásnak egészében való követésére 
kötelezték magukat.

Jegyezzük meg azonban, hogy a zsidó vallás 
Jézus Krisztus eljötte után rövid idő múlva nem 
csinált s nem is csinálhatott többé propagandát. 
Térítési buzgalmának sikerei ugyanis főleg magasz
tos vallástételein alapultak. Váljon kiállhatta-e 
akkor már a versenyt a keresztény apostolátussal, 
a mely ugyanazon igazságokat hirdetve, a jótékony
ságot is kötelességgé tette és nem kötelezte uj 
megtértjeit mint a zsidó hit, a körülmetélkedésre, 
igen sok állat húsából való táplálkozástóli tar
tózkodásra, a szombat szigorú megtartására vala
mint számos más aprólékos, kellemetlen és boszantó 
cselekvésre. Bizonyára nem.

Az izraelitákat gyűlöletesekké tett okok fel
sorolásánál ne feledjük ki az előttünk oly kedves 
volt uzsorás külcsönt se, mely a mózesi törvény 
szerint az idegenekkel szemben megengedve volt. 
Mindnyájunknak tudomása van ugyanis azon lárma
ütésről. átkozódásokról, melyeket a közönség az 
uzsorások ellen minden országban oly hangosan
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emel.
Rómában a törvény értelmében a tolvaj ál

dozatainak azon összeg kétszeresét fizette, a 
melylyel őket megkárosította; az uzsorás annak 
négyszeresét. 1 /

Ezenkívül olyan, semmi munkást nem foglal
koztató idegen nemzet között mocskos takaré
kossággal élő gazdag egyének testülete vajmi ne
hezen kerülhette ki a legkptelenebb mint a leg- 
gyülölségesebb rágalmak mellett egyszersmind azt 
is, hogy ama nemzet ne legyen ellensége. Nem 
csudálkozhatunk tehát azon, hogy az izraeliták 
több Ízben zaklatva, méltatlanul kifosztogatva, 
sőt konczul vetve lettek.

Mily egyszerű, mily kényelmes volt egy ural
kodóra vagy kormányra nézve valamely állítólagos, 
de azért tetszetős vallási érdekre támaszkodva a 
közfelháborodást felhasználni arra, hogy mérhe
tetlen mennyiségű vagyonukat kezUkbe keríthessék, 
mely czélból a legszörnyübb igazságtalanságok 
lettek elkövetve.

Első tekintetre úgy látszik, hogy ezen, a vi
lágon mindenütt elszórva volt igen sok apró cso
portokból állott népnek a különféle áruk árainak 
leszállításában kiváló mérvben közreműködnie s 
ekkép ezen árukat nagyobb számú fogyasztókra néz
ve hozzáférhetőbbekké tennie kellendett, a mi 
a haladás utján csak előmenetelt képzett volna. 
Azonban ez nem igy történt.

A Jákob faaja által gyakorlott monopoliumnak 
azon országokra nézve, melyekben lakott, legtöbb- 
riyire csak végzetteljes következményei voltak. Mi
után szétzúzott minden concurrentiát, az árak urá
vá lett és ezeket rendszerint tetszése szerint 
szabta meg, minek folytán ügyessége a helyett, 
hogy ezen országokra nézve haszonnal járt volna, a 
legnagyobb mérvben vészteljes volt.

Aztán minő nagy különbséget tett valamely 
ország virágzására nézve, ha lakói közül egy pol
gár vagy egy izraelita talált vagyonhoz jutni!

Az első esetben e vagyon majdnem azonnal
1/ Cato, De re rustica
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ingatlanokba: gyárakba, földbirtokba, házakba lön 
befektetve s igy ösztőkét növelte; mig a máso
dik esetben a szerzett nagy vagyon mindig csak 
cosmopoliticus vagyonná vált, milyenek az érczek, 
szövetek stb., melyek csak a keresletre vártak, 
hogy egyik vagy másik pillanatban a külföldre 
szállitassanak. E nagy vagyon tehát nem tekintet
hetett olyannak, mely az illető állam társadalma 
tőkéjének kiegészítő részét képezi.

E tárgyra vonatkozólag megjegyezzük, hogy 
a jeruzsálemi templom a hajdankorban a világ min
den részéből való izraeliták részére szolgáló 
téré raktárul használtatott, a hol ezek értékes 
érczkészleteiket tartották. 1 /

A makkabaeusok könyve különben felvilágosí
tást nyújt e tekintetben. Ezen könyv szerint, a 
midőn Heliodorus, Seleucus király meghagyása foly
tán, a lemplombsin letéteményezve volt kincs le
foglalása ezéljából Jeruzsálembe jött, mely kincs, 
amint ezen királynak jelentve lett, végtelen meny- 
nyiségU összegekből állott 2 /, a főpap kijelentet
te, hogy "mindenestől csak négyszáz talentom ezüst 
és kétszáz talentom arany volna; és hogy semmiké
pen nem lehetne azokat megcsalni s igazságtalan
sággal illetni, kik a helynek és templomnak, mely 
tiszteletességére és szentségére nézve az egész 
világon becsültetik, sértetlenségében bizva, va
gyonukat itt letevék.*' 3/ E kijelentés azonban még 
jó távol állt a valóságtól; mert reá rövid időre 
Ántiochus Jeruzsálemet hatalmába kerítvén, a temp
lomból ezernyolczszáz talentomot vitt el */ /két
ségkívül ezüst-talentomot, mivel az érez természe- 
megjelelve nincsen/; s ugyanezen könyv feltételez
ni engedi, hogy Ántiochus a templomból nem vitt el 
minden pénzt. 4/

1/ Cicero, Oratio pro Flacco.
2/ Makkab II. k. III. r. 6. v.
3/ Makkab II. k. III. fej. 10. és köv. vers.
*/ Egy héber talenton 10.800 frank értékű volt. - L. 

szerző el51 idézett nQvének II. köt. 27. lapját. /Forditő 
jegyzete./

4/ Hakk. II. k. V. r. 21. vers.
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Az izraelita tőkéknek Jeruzsálemben ily módon 
történt összpontositása bizonyára nem lehetett e- 
lőnyös azon városokra nézve, a hol izraeliták 
laktak.

Nem volt tehát nyomós indokok nélkül való 
azon ingerültség, a mely ellenükben mindenütt 
oly heves volt.

Ne legyen kétségünk az iránt, hogy legna
gyobb mérvben a régibb időkben, a helyett, hogy 
ama vendégszeretetet viszonzásául, melylyel a nem
zetek, melyeknél laktak, fogadták őket, ezeknek 
némi kárpótlást nyújtottak volna, majd mindig 
csak kizsákmányolták őket.

Itt azonban egy kérdés merül fel. Az t. i.: 
váljon ezen kizsákmányolás nem volt-e jogosult? 
Az izraeliták nem csekOlekedtek-e valamely ősjog 
alapján, a mely mindenkinek minden helyzetben, 
a melyben létezik, megengedi, hogy ügyességét és 
értelmességét saját előnyére felhasználhassa, fel
téve, hogy mindig meggondoltságot és lelkiismere
tességet tanusitva, a becsületesség és jóság tör
vényeit soha át nem hágja?

A kérdést igy feltéve, nehéznek látszik azt 
a zsidó nemzet javára meg nem oldani. Máskülönben 
nem vádoltathatnánk-e azzal, hogy minden tökéle- 
tesbülésnek ellenségei vagyunk s hogy a civili- 
sátiót alapjaiban akarjuk megtámadni?

Azonban csak gondolkodjunk kissé ezen ős
jog felett és be fogjuk ismerni, hogy ez teljes
séggel nem feltétlen érvényű. Természetes dolog, 

r hogy nem vonhatjuk meg azt valamennyi embertől, a 
kikből valaimely nemzet áll, tekintve, hogy amaz 
ős jog közülük némelyeknek előnyöket szerezve, 
a tömegre serkentő befolyással van s azt az előre
haladásban tevékenységre ösztönzi; s mert ezen
kívül az erők, melyeket egyeseknek kölcsönöz, 
azért az összeségnek megszerezve maradnak. De Já
kob fajáról vevén szó, a dolog már nem igy áll, a 
midőn ez, intézményeiből eredő előjogaival, foly
ton ubiquista és teljesen elszigetelt állapotában 
a küzdelembe elegyedik.

Ama könnyűségről, melylyel Jákob faja a nagy
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vagyont összeszerezte, fogalmat nyerhetünk, ha 
arra gondolunk, hogy több ízben, miután valamely 
országból kiüzetett és lefoglelható vagyonát el- 
koboztatni látta, nevezetes összegek fizetésének 
vetette magát alá, csakhogy visszajöhessen lak
ni azon országba, daczára, hogy ez oly csekély 
biztonságot nyújtott neki.



Az izrealiták Egyptomban csodás módon elszaporodnak daczára 
annak, hogy a pháráők erőfeszítéseket tesznek ez elszaporodás 
negakadályozására. - E nemzet szánra nézve fogy azon évek a- 
latt, Helyeket a pusztában tölt. - Létszáma tovább fogy a 
birák kormányzata alatt. - Dávid alatt növekvőben van és Sala
mon alatt tetőpontját éri el. - Ha Jákob fiai azon országok
ban, melyekben laknak, semmi oppositiőra nem találnak, bámula
tos gyorsasággal szaporodnak. - Az izraeliták Romániában.

Jákob családja hetven személyből állott, a 
midőn Egyptomba érkezett. Kétszáz év múlva o- 
lyannyira elszaporodott, hogy az ezen országból 
történt kiköltözködése után két év múlva fogana
tosított népszámlálás szerint mintegy három mil
lió embert foglalt magában. 1 /

Jákob fiainak ezen gyors elszaporodása felett 
még a biblia is bámulatát fejezi ki. E szent 
könyv ugyanis azt mondja, hogy Gessen földjén úgy

1/ Numeri, I. r. 3. és köv. vers. - A leviták törzsét ki
véve, valamennyi törzs harczképes tagjai vagyis azok, a kik 
húsz és negyven év közt voltak, összesen 603,550 főt képeztek, 
a mely számot öttel sokszorozva, amint a statistikusok az 
összlakosság létszáma meghatározásánál számitani szoktak, a 
tizenegy törzsre nézve 3.017,750 főt ad ki.

Hég egy más módon is ugyanazon eredményhez juthatunk.
Ugyanis Numeri, III. 43. versében az mondatik, hogy Izra

el elsőszülött gyermekeinek száma, kétségkivül egy éven át, 
22,273-ra emelkedett. Elfogadva tehát, hogy egy-egy család 
gyermekeinek középszáma négy volt, s hogy az átlagos életkor 
harmincz évet tett: évenkint százezer születésnek s következő
leg három millió embernek kellett lennie.
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elszaporodtak, mintha vetették volna őket, mint a 
gabona /germinantes/, és hogy a mellett, hogy el
lepték, betöltötték a földet mint a gabona, még 
nagy erővel is voltak /roborati nimis 1 /.

Ne csudálkozzunk tehát a felett, hogy az 
egyptomi király, a kinek ugyan nagy szolgálatokat 
tettek, de kire nézve mindamellett félelem okai 
voltak, erőfeszítéseket tett, hogy őket ártalmat
lanokká tegye.

"íme Izrael népe igen sok és hatalmasabb 
mint mi” 2/, szólt alattvalóihoz pháraó. Ennek 
következtében e fejedelem a reájuk kiszabott munka 
megkétszerezésével törekedett őket meggyengiteni. 
Sőt annyira ment, mikép elrendelte, hogy minden 
figyermekUk megölessék a mint a világra jön. 
"Minden férfi gyermeket, ki születni fog, a folyó
vízbe vessetek; de a leányokat mind tartsátok 
meg," - mondá ismét. 3/

De ezen gonosz és barbar rendszabály, a mely 
különben is csak nagyon részlegesen foganatosi
tathatott, mert hozatala után nyolczvan évvel 4/ 
a húsz éven felül lévő izraeliták száma a hat
száz ezeret jóval felülmúlta 5/ - elégtelen volt. 
Izrael pedig a szenvedett elnyomatás felett elke
seredve, egy napon függetlenségét visszanyerni 
ohajtotta, s elnyomói kényszerülve voltak ez ó- 
hajba belenyugodni.

A fölényről, erőről és hatalomról, melyeket 
gyors szaporodásában lelt és még később is lel
hetett, törvényhozóinak is teljes tudomása volt,
' mert az Exodusban ezt olvassuk: "Lassankint űzöm 
ki /én, Jehova/ őket /ama népeket, kik Kánaán

1/ Exodus, I. r. 7. vers; "Filil Israel creverunt, et qu- 
asi germinantes nultiplicati sunt; ac, roborati niais, i«ple~ 
verunt terram.”

2/ Exodus, I. r. 9. vers.
3/ Exodus, I. r. 22. vers.
kj Mózes születésekor a Nil folyóba tétetett ki, s csak 

nyolczvan éves korában kényszeritette az egyptomi király az 
izraelitákat az országból kiereszteni.

5/ Nuireri, I. r. 46. vers.
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földjén laktak/ színed elől /Izrael elől/, mig- 
len megszaporodol és bírhatod a földet. 1/ Azért 
Mózes, amint később látni fogjuk, nem is hanya
golt el semmi eszközt, a mely ezen gyors elsza
porodást biztosíthatta.

Mindazonáltal ama nélkülözések, melyeket az 
izraelita nép a pusztában töltött negyven év alatt 
szenvedett, fejlődését hátráltatták, mi felett i- 
téletet hozhatunk azon népszámlálásból, a mely Ká
naán földje megtámadásának idején teljesítve 
lett, 2 /

Igaz ugysin, hogy ezt összehasonlítva azon 
összeírással, mely az Egyptomból való kiköltözés 
alkalmával teljesített, azt látjuk a húsz és és 
negyven év közt volt férfiak száma, mely mint 
egyedüli adat szerepel, körülbelül ugyanaz. De az 
Egyptomból történt kiköltözés alkalmával Izrael 
népe közt nagy számú koros személyek is voltak, 
holott Palaestínába bemenetelekor sorai közt csak 
két, hatvan évet elért egyén találtatott Kaleb és 
Jozsue. 3/

Az Izraeliták által a negyven évi kobor élet 
folyamában és a vadon sorvasztó éghajlata alatt 
kiált szenvedések nagyon elégségesek ezen halan
dóság megmagyarázására, a mely halandóság nem
csak a hatvan éven felüli férfiakat, hanem az 
ugyanazon korbeli nőket is érhette. Mindamellett 
abból, a mit a biblia mond, hogy t. í. ezen halan
dóság Jehova rendeletének következménye volt, a 
ki zúgolódásaikért és lázongásaik miatt őket ily 
módon büntette meg, azt következtethetjük, hogy 
ez esetben isten, megbüntetésük czéljából, a ter
mészet általános törvényeit csak gyenge mérvben 
szegte meg.

Noha az izraeliták Józsue vezérlete alatt, a 
ki őket egyesítvén, egyúttal mindnyájuknak lökést 
adni tudott, Kánaán földjén nem hódították is 
meg teljesen, mindamellett ők ott nagyon félelme-

1/ Exodus, XXIII. r. 30. vers.
2/ Nuneri, XXVI. r. 64. és 65. vers 
3/ Nuneri, XIV. r. 22. és köv. vers.
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sek lettek. 1/ Azonban hibás kormányszervezetük 
megtermette fanyar gyümülcseit. Meghasonlott álla
potuk mellett azon nemzetiségek, melyeknek köze
pette laktak, utóbb gyakran legyőzték, sőt több 
Ízben le is igázták őket.

Ugyanazért számerőben szükségkép meg is fo
gyatkoztak, mignem a királyválasztás ezen reá
juk nézve oly hátrányos élethelyzetből ki nem 
emelte őket. A következő tényekből Ítélhetünk. 
Az ephrami levita siralmas ügyében csak 425,000 
katonát tudtak összeszedni 2/; holott midőn Palae
st ina megtámadva lett, 625,000-en állottak ki a 
sikra.

Saul trőnraléptekor a héber nép létszáma 
újra nagyon leapadt; mert az általa viselt első 
háborúban csak 330,000 harczost volt képes egy- 
begyüjteni. 3/

Azonban e fejedelem halála idején, a ki az 
izraeliták ügyeit bizonyosan rendbehozta, mivel 
a királyok könyve ezt mondja róla: "Ekképen Saul 
megerősítvén magát Izraelnek királyi székében, 
köröskörül minden ellenségeivel hadakozék, moab, 
ammon és edom nemzetekkel, Sóba királyaival és 
a filiszteiekkel; és akármerre fordult, mindenütt 
győzött 4/", - a zsidó nép létszáma nagyon meg
nőtt. Ugyanis közel 350.000 harczos jött támo
gatni Dávidot Isboseth ellen viselt háborújá
ban 5/; mig ez utóbbinak hadserege sem lehetett 
kevésbbé tekintélyes.

A próféta király uralkodása alatt egész más 
fejlődésnek vagyunk szemlélői. Az élete vége felé 
teljesített népszámlálás, a melybe nem vonatott 
bele sem Levi, sem Benjámin törzse, a fegyver
fogható izraeliták számát 1.570,000-re teszi 6/;

1/ Procop azt mondja, hogy az 5 idejében Tigisisben, Af
rikában a következő phoeniciai felirat volt olvasható: "Mi a 
zsivány Jőzsue, Nun fia elől nenekOltünk."

2/ Birák k., XX. r. 15. és 17. vers.
3/ Királyok I. k. XI. r. 8. vers.
4/ Királyok I. k. XIV. r. ^7. vers.
5/ Krónikák I. k. XII. r. 1. és köv. vers.
6/ Ugyanott XXI. r. 5. és köv. vers.
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miből az tűnik ki, hogy Jákob faja az időben kö> 
rülbelöl 6.500.000 lelket számlált s hogy ekkép 
Palaestinába jötte óta megkétszereződött.

Azonban ne hagyjuk figyelmen kivül, hogy a 
harczias és mérhetlen gazdagságú Dávid király 
seregeibe sok idegent is felvehetett. Úgy hisszük 
tehát közelebb járunk az igazsághoz, ha ezen
6.500.000 számot 6 .0 0 0 .000—ra szállítjuk le.

A szidó nép kiterjedése ujabb lendületet 
nyert és tetőpontját érte el Salamon dicsőséges 
uralkodása alatt. De ama sorscsapásokat, melyek e 
nagy királyt aggkorában érték, a nép is nagyon 
megérezte. Ugyanis ama küzdelem idején, mely halá
la után kevéssel Izrael és Juda királyai: Jeroboam 
és Ábia közt folyt, az előbbi 800.000, az utóbbi
400.000 embert éllitott fegyverbe 1/, a mi mellett 
Palaestina lakóinak száma csak mintegy öt millióra 
emelkednék.

E létszám meglehetős hosszú ideig ugyanaz 
maradt; mindamellett a számos belháboruban ós 
a Vöröstenger kereskedelmének elveszte után, va
lamint az egyptomiak, assyrok, syriaiak, chaldaeu- 
sok stb. által reájuk rótt adók terhe alatt szei'- 
felett megfogyott, miből kiviláglik, hogy Jákob 
fiainak szaporodását ugyanazon okok szabályozzák, 
melyek a többi népekét, s nem mint némelyek ál
lították, fajuk sajátszerü képességei. Mindamel
lett nem tagadhatjuk, hogy ha azon országban, 
melyben laknak, erélyes oppositióra és félelmes 
antagonismusra nem találnak, egy faj sem követi 
nagyobb pontossággal és gyorsasággal az Ur e pa
rancsát: Crescite et multipliccimini.

E helyütt az olvasó szemei állítunk egy, 
a román törvényhozó testület harminczegy tagja 
által aláirt okmányt, mely e részben megragadó 
képet nyújt. A héber történelem is a múltban és a 
jelenben a legigazabb és a legmeglepőbb módon

1/ Krónikák II.k. XIII. r. 3-dik vers: "És ütközetre men
yén Abia négyszázezer derék, hadra termett, válogatott férfi
akból állő sereggel, Jeroboam nyolczszázezerrel álla hadirend
be ellene, hasonlóképen mind válogatott vitéz férfiakkal."
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vem abban lefestve.
Ez okmány felelet az izraeliták panaszaira, a 

kik az ezen országban kevéssel azelőtt ellenük 
kiütött lázadásnak áldozatául estek. 1 /

"Romániának s különösen északi Romániának 
a zsidók által történt megrohanása az utóbbi é- 
vekben oly nagy mérveket öltött, hogy a román 
lakosságot rémületbe ejtette... Közönyösségünk
nek gazdászati szempontból gyászos eredményei 
lettek. A román társadalom közepette egy roppant 
monopoliumot engedtünk támadni, mely monopolium 
a kereskedelmet és a kis ipart teljesen tönkretet
te. 2/ E faj különösen Moldvában helyébe lépett 
kivétel nélkül valamennyi város benszülött keres
kedőinek és iparosainak, sőt még a falusi közsé
gekbe is bahatolt.

"Ezen helyfoglalás a különféle társadalmi 
osztályokat egy ideig test közbeékelése által el
szigetelte egymástól, a mely idegen test a helybe
li lakossággal minden solidaritást visszautasit, s 
a mely közöttünk tekintélyes, számmal megtelepedve, 
nemzeti erőink egész egyensúlyát felforgatta.

A kereskedelem által termelt tőkék, melyek 
azelőtt a románok kezei közt gyümölczöztek, s 
ezer meg ezer csatornán a termelés forrásainak 
táplálására visszafolytak: ma nemzeti tevékenységi 
hatáskörüktől elidegenitve s elvonva vannak. Innét 
azon ernyedség és zsibbadság, a melyek minden 
iránybaui éreztetik magukat.

"Mérhetetlen mennyiségű pénzösszegek birtoko
sai, természetüknél fogva a más fajbeliek ki- 
zsákmnányolására hajlandók és uralkodó ragado- 
zási ösztönük által hajtva: a zsidók a legkisebb 
tartózkodás nélkül oly mértékben adták magukat 
az uzsoráskodásra, hogy ezer meg ezer vagyonos 
családot kifosztogattak és véginségbe döntöttek. 
Az uzsora egy undok sebbé vált, mely a társadalom

1/ Archives israelites, Nro. 5. 197. 1. 1868.
2/ Nemrég Csehországban, Morvában, Sziléziában, München

ben, Hűrzburgban, NUrnbergben és sok más német városban ugyan
ezen vád poeltetett ellenük.
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egész testét ellepte s mely magát a nemzet élet
erejét emészti. A tőkék ezen monopolizálása a 
legtermészetesebb oka azon pénzválságnak, mely 
annyi év óta az országra nehezedik.

"Az uralmat ekkép megszervezve s nem talál
va semmi oppositióra a mely ellensúlyozhatná ösz
töneiket, mesterkélt pénzszükséget és válságokat 
idéznek elő, s azon törik fejüket, hogyan találja
nak ki még a nép nyomorában is mindenféle zsarolá- 
si eszközöket, hogy a nyereség utáni féktelen 
sóvárgásukat kielégíthessék; mert a nyomor haszon
hajtó azokra nézve, a kik elég szívtelenek azt ki
zsákmányolni... A zsidók ezen coalitiója annyira 
ment, hogy még az italokat és főbb élelmiszere
ket is monopolizálták. 1 /

"....  A román nép szelid nép, és minden
bizonyiték egyértelműen tanúsítja, hogy vallása 
miatt soha senkit sem üldözött. A legrégibb idők 
tői fogva Románia minden üldözöttnek menhelye 
volt 2 /, és a román állam toleráns minden vallás 
szabad gyakorlata iránt; de nem hunyhat szemet 
egy oly vallás előtt, a melynek dogmái társadalom
ellenesek, s a melynek főczélja a nemzet legkomo
lyabb érdekeinek megbuktatása.

'•Azon időben /a midőn Romániát a külföldi 
seregek megszállották/ vette kezdetét a zsidók vi
rágzó kora is, a kiket ama megszállás által inau- 
gurált corruptionális aera nyereségei ide vonzot
tak.

•'A román társadalom hanyatlása és a zsidók 
elszaporodása az időben egyenlépést tartottak. A 
zsidók beözönlése azonban egész dühszerü fejlődést 
vett 1828-ban, a midőn az oroszok által elfoglalva 
volt s hallatlan szenvedéseket kiállt ország a 
nyomorban görnyedett, a mely nyomort ujabbi bűnök 
és egy corrumpált bureacraticus rendszer még in-

1/ Lásd a 13. és köv. lapokon mondottakat.
2/ A román népnek ezen vallási türelnességU szelleme még 

az izraelitáknak az európai hatalmakhoz intézett manifestumá- 
ban is beismerve van. Archives israélites, X. köt. 462. I. 
1868.



"A zsidók létszáma, mely akkoriban alig érte 
el a 25,000-et, 1844-ben 55,000-re, 1854-ben 
160,000-re emelkedik és ma már felül van 300,000-
en 1 /. És e száraz számok ellenállhatatlaun ékes
szólással birnak; mert képét tüntetik elő azon kü
lönféle pházisoknak, amint a keresztény államok 
nemcsak a középkorban, hanem még a tizenkilencze- 
dik század beljében is a zsidóság által elárasz- 
tattak. Szaporodásukat látjuk egyanis egyenlépést 
tartani gazdászati erőink hanyatlásával, Moldva 
városainak eredeti jellegükből való kiforgatásával 
a melyek keresztény városokból majdnem egészen 
zsidó városok lesznek, a román kereskedelem mono- 
polizálásával.... a pénz fogyásával, a pénzvál
ság növekedésével és az ország ingatlan javainak 
roppant jelzálog! adóságba való bonyolitásával. 2 / 

"Ezen indokok, valamint az ország hagyományos 
és tételes törvényei alapján, s tekintve azt, 
hogy mindezen törvények hozatala azon parancsoló 
szükség által van megkövetelve, hogy a románok a 
zsidó kizsákmányolástól megóvassanak, s hogy a 
nemzetiségünket fenyegető veszélyek elháritassa- 
nak; tekintve továbbá, hogy más országok törvény- 
hozásai szinte kényszeritve látták magukat határt 
szabni a zsidók által okozott bajoknak, s látva a 
veszélyt, mely a román népet úgy gazdászati, mint 
nemzetiségi tekintetben fenyegeti, a mely veszély 
kötelességünkké teszi a dolgoknak ezen szünet 
nélkül súlyosodé állapotábeui a lehető leggyorsab
ban sikeres orvosszereket alkalmazni: az alulir- 
taknak van szerencséjük a következő törvényjavas
latot előterjeszteni...

/Következnek az aláirások./

1/ Az egyetemes izraelita szövetség elnöke e számot 
400,000-re teszi.

2/ Ugyanígy van Magyarországban és Ausztriában is; a nagy 
urak itt is több nemzedékre eladősodva vannak s ezen országok 
vagyonának három negyedrésze az izraeliták kezei közt van.
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Az izraelita lakosság csodás sűrűsége Palaestinában. - Az an
nak nevelésére czélző szános szabvány. - Tacitus vélenénye az 
izraeliták nagy szaporaságának okai felett.

Palaestina csak harminczezer négyszög kilo
méternyi */ kiterjedésű volt. Ebből valamint a hat 
millió lélekszámból, a melyre az izraelita lakos
ság Dávid uralkodása alatt emelkedett az következ
tethető, hogy sűrűsége az időben körülbelül két
szer akkora volt, mint Franciaország lakosságáé.

A lakosság ily sűrűsége nemcsak Kánaán föld
je termékenységének, a mely ”tejjel és mézzel 
folyt'* 1 / és az izraeliták kereskedelmi előnyei
nek, hanem különféle intézkedéseknek is volt ered
ménye, a mely intézkedések a gyermekek nemzését 
kiváló módon elősegítették s azok szünet nélkül 
való gondozását biztosították. így:

1-ör. Az uj házas egy év tartalmára a hadi 
szolgálat és mindennemű adó alól mentes volt, 
"hogy öröme teljék feleségében." 2 /

2-or. A hatalom és kitüntetés mindig a szá
mos tagból álló család fejét illette.

Ezenkívül az izraelitára nézve a legfőbb 
becsvágy, a leghizelgőbb dicsőség abban állott, ha 
saját nevét a nagy gomddal szerkesztett leszárma
zási táblákon őseinek neve mellé irva látta. Ezen 
halhatatlansági évkönyvekben pedig valaki csak 
akkor szerepelhetett, ha élő fiutóda volt.

Saul tudva, hogy utánna a trónt Dávidnak kell 
örökölnie, nem intézte-e hozzá melegen ezen ké
relmet: "Esküdjél meg nekem az urra, hogy mara-

*/ 545 négysz. geogr. mid. Ford. jegyzete.
1/ Exodus, XXXIII. T4 3. V.

2/ Oeuteron, XXIV. r. 5. v.



dékomat ki nem irtod, és nevemet atyámnaűt nem
zetségéből ki nem törlőd." 1/ Absolonnak nem lé
vén gyermekei, nem emeltetett-e oszlopot magának 
emléke megörökitésére? 2/ "Nincs fiam, igy szóla, 
ki nevemet emlékezetben tartsa, és maga nevéről 
hivá az oszlopot. Az izraelita tehát mindenek- 
felett sok gyermeket óhajtott, hogy bizonyosabb 
legyen az iránt, miszerint neve nem fog feledésbe 
menni.

3-or. Ha valamely asszony megözvegyült a 
nélkül, hogy fiúgyermekei lettek volna, sógorának 
őt nőül kellett vennie a czélból, mondja a Gene- 
sis, hogy testvérének magzatot éleszszen." 3/

4-er. A férj-hatalom alatt álló szabad avagy 
rabszolga nőknek engedélyezett szerelmi jog ez or
szágban, a hol a többnejüség megengedve volt, 
helyrehozandó volt azon hátrány, melylyel a több
nejüség intézménye a népesedésre nézve különben 
járt volna. 4/

5-ör. A nő férjével minden hónapban csak 
nyolcz nal válthatott szerelmet. A hitvesi actus 
után a férj egész napon át tisztátalan volt. Ez 
intézkedés kétségkívül nagy befolyást gyakorolt 
a nők termékenységére.

6 . A rendkívüli nagy hatalom, melyet az a- 
tya gyermekei felett gyakorolt; a folytonos figye
lem, a mély tisztelet, melylyel a gyermekek iránta 
viseltetni tartoztak 5/; a neki engedett azon 
jog, hogy őket eladhatja, a gyermekeket valódi va
gyonná, igen kívánatos vagyonná tette.

Mily másként van mindez a mi modern társa- 
'dalmunkban, a hol a sok tagból álló családot úgy 
a szegény, mint a gazdag majd mindig tehernek

1/ Királyok I. k. XXIV. r. 22. v.
2/ Királyok II. k. XVIII. r. 18. v.
3/ Genesis XXXVIII. r. 8. v.
4/ Talmud és Exodus, XXI. r. 7, 8, 9, 10. és 11. v.
5/ Deteur, XXVII. rész, 16. vers: "Átkozott legyen, ki 

atyját és anyját nem tiszteli! és mondja az egész nép. ámen."
- Exodus, XXI. r. 15. vers: "A ki atyját vagy anyját megveri, 
halállal büntettessék."



tekinti.
A családatya, törvény szerint leáuiyaival nem 

adott hozományt. A ki leányát nőül venni akarta, 
tizenöt ezüst-zacskót*/ s bizonyos mennyiségű ár
pát tartozott adni neki. Mózes előtt Jákob tizen
négy évig őrizte Lábán juhait, hogy két leányát 
nőül elnyerje.

7. A nőknek magukon magzatelhajtó műtéteket 
tenni tilos volt.

E tárgyra vonatkozólag Flavius József a kö
vetkezőket mondja: "Törvényünk megtiltja a nők
nek magzatjukat elveszíteni. E tett által a nő 
emberölésben lenne bűnös és mint ilyen büntet- 
tetnék. Ha a keblében hordozott gyermeket életé
től fosztaná meg, főleg azért lenne megbüntetve, 
hogy a családot támaszától s a hazát egy polgárá
tól fosztotta meg.l/

8 . A fényűzés eltiltása Jákob fiai kezeiben 
hatalmas eszköz volt az elszaporodásra; mert a 
nemzeti segélyforrásoknak ez által csak egyetlen 
rendeltetése lett, t.i. a lehető legtöbb embernek 
életfentartására szolgálni.

9./ A földkerekség városaiban lakó minden 
izraelita csoport, a templom tatarozására vagy az 
ő hozzá tartozó zsinagóga jó karban tartására 
évenkint Jeruzsálembe pénzt küldeni szokott. E 
küldött pénzösszegek a munkát Judeában csak elő
mozdíthatták, s következőleg lakói számát csak 
növelhették.

Az időben, a midőn Titus Jeruzsálemet os
tromolta, az ott található zsinagógák száma négy
száznyolcvanra emelkedett.2 /

Cicero, Flaccusért tartott s már idézett be
szédében azt mondja, hogy nem múlt el év, a mely
ben Itáliából és minden római tartományból sok 
arany ne vándorolt volna Jeruzsálembe.

Maga Falvius József is beismeri, hogy Euró
pának és Ázsiának különféle részeiből évenkint 
--- */Egy zacskó mintegy 3 franc 60 centime volt. - L. szer
ző elől idézett munkája II. kőt. 27. lapján. - Fordító jegyz.

l/Flavius József. Felelet Apionnak. 7. fej.
2/GodMÍnus, de ritibns Hebracorum.
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roppant összegek küldettek ama városba 1 /, a mely 
tárgyra vonatkozólag közöltünk már néhány rész
letet.

10. Végre Jehova igy szólt: Crescite et múl- 
tiplicamini, s ezen meghagyás, főleg az ezt meg
szegett Onanra mért szigorú büntetés után pon
tosan teljesítethetett is.

Azért a hébereknél a terméketlenség gyalázat 
volt, a nőtlenség mint a természet megsértése 
tekintetett. A sok gyermek az ég áldása volt s 
anathema, átok látszott sulyosodni arra, ki attól 
tökéletesen megfosztva volt.

Hozzátehetjük még, hogy a Talmud szerint a 
nőtlenség bűntett volt s minden a ki isten fen
tebb emlitett parancsának nem engedelmeskedett, 
szintoly bűnös volt mint az orgyilkos.

Az izraeliták rendkívüli elszaporodási ké
pességét a régiek is teljesen ismerték. Tacitus 
jelzi azt s úgy magyarázza meg, hogy az a lélek 
halhatatlanságában való hitük eredménye. 2/

Nagyon kételkedünk, hogy ez éles eszü iró 
ama gyors szaporodás valódi indokát érintette. 
Mi úgy hiszszük, hogy ez inkább azon általunk 
emlitett különféle okoknak volt eredménye, a me
lyekhez a köztük annyira elterjedve levő jótékony- 
sági és szeretetteljes érzelmeket csatolhatjuk. 
3/

Az izraelitáknál tehát nem volt semmi ve
szendőbe ment nemző erő. Minden igénybe vétetett 
és hatályosan közreműködött ott az ember létre
hozására szintúgy, mint annak a földön való meg
tartására.

1/ Flavius József, Antiq. judaiques, 16. k. 10. fej.
2/ Animas aeternas putant. Hine generandi amor et mori- 

endi contenptus. Tacitus, Histor. 5. k. 5. fej.
3/ Az izraeliták majd minden jótékony intézet alapitásá- 

ban negelőztek bennönket: milyenek a jótékonysági társulatok, 
takarékpénztárak, segélyegyletek, aggkori segélypénztárak 
stb., Helyekkel ma birunk. Náluk a jótékonysági érzet sokkal 
élénkebb, mint bárnely nás népnél.

Ha valanely izraelita nyonorba esik, hitsorsosai nem en-
- 204 -



gedik őt koldulni menni s élelmét házról-házra járva keresni; 
hanem rajta vannak, hogy 40-80 forintnyi összeadott pénzösz- 
szeggel lássák el, a melyen egy bugyrot vásárolva, a sokszor 
adott és vett portéka, a fajának sajátságát képez5 takarékos
ság mellett lehetővé teszi ezen szerencsétlennek, hogy kenye
rét tSbbé ne úgy kéregesse. Mennyire sajnálatos, hogy a többi 
vallásfelekezeteknél is a szegények nem istápoltatnak szinte 
ily módon!



Mennyi izraelita van mai nap a világon. - Mennyi volt időszá- 
nitásunk harnadik százada előtt. - Rendszerint a kevésbbé 
civilizált országokban vannak legnagyobb szánnial. - A részük
re fentartott fényes jövő. - Az erők, melyekkel rendelkeznek.
- A nagy vagyon melyre a jelen század elejétől fogva szert 
tettek, s a zsidő lakosság növekedése ugyanezen időszak alatt.

A külföldön székelő követségek által szolgál
tatott tudósítások szerint, a Palestinán kivül 
meg telepedett izraeliták mai nap számra nézve 
mint egy hét millióra mennének, s e létszám nem 
lehetett kisebb a keresztény időszámítás eleje 
táján sem.

Kétségkívül azon időben sok városban az irá
nyukban táplált gyűlölet miatt gyakran a legbor- 
zasztobb módon bántak el velük, így, Flavius Jó^ 
zsef szerint, Vespasián uralkodása alatt kétezer 
zsidót mészároltak le Ptolemais városában; két
ezerötszázat öltek meg Ascalonban, tizenhárom
ezret Scythopolisban, húszezret Caesareában és 
ötvenezret Alexandriában. 1/

Mindamellett azon időben a romai kormány 
támogatta őket, a mi aztán lehetővé tette nekik 
javában gyümölcsöző üzletükre adni magukat, s 
ujabbi születésekkel gyorsan kipótolni azon űrt, 
melyet az ily kivégzések soraikban előidéztek.

De az időtől kezdve, a midőn Krisztus vallá
sa diadalmaskodott, mint az üdvözítőt megölt nép 
a nemzetek szégyenpadjára ültetve, s nemcsak a la
kosság, hanem a kormányok által is zaklatva és 
üldöztetve, a melyek a vallási ürügyet igen gyak-

1/ Flavius József, A Zsidók háborúja a romaiak ellen. 
2. k. 35. és köv. fej.



ran felhasználták arra, hogy őket annál könnyeb
ben kifosztogathassák: - vagyonosságuknak és szám
erejüknek szükségkép hanyatlani kellett.

Aztán a zsidó nép elszaporodása, időszámítá
sunk harmadik százada előtt különösen előmozdít
va lett a civilisatiónak az időben volt csekély 
kiterjedése - s ennek folytán a csekély concur- 
rentia által, a melyre kereskedelmi műveleteiben 
akadt.

Vessetek mai nap csak egy pillcintást a leg
civilizáltabb államokra s látni fogjátok, mily ke
vés számmal vannak ott az izraeliták összehason
lítva ama tömegekkel, melyeket a haladás utján 
elmaradt társadalmak foglalnak magukban.

Míg Francziaországban Jácobnak csak száze
zer, Angliában csak nemgyvenezer, Schweiczbcin 
csak háromezer utódja létezik, addig Németország 
kis államaiban kétszázezer, Moldva-Oláhországban 
négyszázezer, Ausztriában kilenczszázezer */ ta
lál tátik, s egész tömegek vannak Perzsiában és Tö
rökországban.

Az ily gazdászati tünemény nem lephet meg 
bennünket.

Azon népeknél ugyanis, a hol az emberi szel
lemet sürü sötétség fogja körül, a kereskedés 
aljas, és a lakosság legutolsó osztályainak áten
gedett foglalkozás. Ily esetben az izraeliták ke
rítik azt hatalmukba, s azon mérhetetlen nyereség, 
melyet a tulajdonságukat képező kitűnő kereskedel
mi képességük mellett belőle vonnak, virágzó álla- 
,potuknak és elszaporodásuknak egészen természe
tes oka.

Ha ellenben oly központon laknak, a hol a 
képzettség elterjedve van, a hol tehát a kereske-

*/ Az 1870-ki népszámlálás szerint a monarchia nyugati 
felében 820.200, a magyar korona tartományaiban, a katonákkal 
és honvédekkel egylltt 553.641, s igy az egész osztrák-magyar 
monarchiában összesen 1.373,841 zsidó volt. - L. Dr. Kőnek S. 
A magyar birodalom statist kézikönyve 151. lapján /1874-ki ki
adás/; s illetőleg az orsz. m. k. stat. hivatal által az 1870- 
ki népszámlálás eredménye felett kiadott munka 51. lapját.
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dés szükségkép tiszteletben tartatik és gyakorol- 
tatik, jólehet kereskedelmi felsőbbséguk itt is 
köztudomású, mindamellett már oly könnyen nem sza
porodnak el.

Bármiként álljon is azonban a dolog, számba 
véve az irányukban jelenleg uralkodó közhangu
latot, rósz napjaik lejártak, s úgy látszik, a 
legfényesebb jövő van számukra fentartva. Addig, 
mig közmegvetés tárgyai s a világ minden orszá
gában űzve hajtva voltak, minden pillanatban at
tól tarva, hogy kifosztogattatnak: különféle te
hetségeik nem vehették azon magas röptöt, a mely
re különben alkalmasak. De ma már nem igy áll 
a dolog a bennünket kormányzó jogegyenlőségi tör
vényeknek ezentúl megrendithetetlen uralma alatt, 
a melyek szerint tulajdonuk szent és sérthetet
len, s az emberi tevékenység különféle verseny- 
pályái nyitva állanak előttük.

Most már, erőt meritve azon náluk mindenki 
által ismert józanságból 1 / és kitartási szellem
ből; - erőt meritve azon barátságból és azon gyen
gédséggel telt ragaszkodásból, melyek mindnyáju
kat egybefüzik 2 /; - előnyöket vonva azon össze
köttetésekből, melyeket maguk között bármely tá
volságra biztos és gyors módon életbeléptethet
nek; - előnyükre fordítva a jelenleg élő nyelvek
ben és mindennemű tanulmányokban való jártassá
gukat; - erőt meritve végül mérhetetlen mennyi
ségű tőkéikből s azok értékesítésében való ügyes
ségükből: az egyes országok benszülött lakosai

1/ A párisi vendéglős olyannyira ismeri az izraeliták 
nértéktelenségét, hogy a legcsekélyebb visszaéléstől sem tart
va, az általuk negrendelt nagy ebédeknél az elfogyasztandó 
bornennyisséget mindig kényük kedvükre hagyja. - De nár nem 
igy van akkor, ha más vallásbeliek szánára készitett ebédről 
van sző. Még egy, az izraelitáknál közmondássá vált s köztük 
gyakori használatban lévő életelvet is felemlitünk:"Tedd el 
másnapra a vacsorát és végezd el ma holnapi dolgaidat."

2/ Tacitus, Histor. 2. k. 5. fej.: "Et quia apud ipsos 
/Judaeos/ fides obstinata, misericordia in promtu.”
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utóvégre győzelmes versenytársakra akadnak bennük 
minden nyereséges és tisztes állásban, a mint már 
a kereskedelem terén akadtak is; a minek eredmé
nye fajukra nézve úgy számerejének, mint vagyo- 
nosságának és hatalmának rendkívüli kifejlődése. 
Máris könnyű látni ama mindennemű előrehaladás
ból, melyet Jácob fiai a jelen század elejétől, 
vagyis azon időponttól fogva tettek, a midőn több 
államban őket illetőleg ugyanazon jogokat kezd
ték elismerni, a melyek az egyes nemzetek tagjait 
illették, hogy mire vannak hivatva lenni egykoron. 
Nem terjeszkedünk ki e helyütt bővebben azon rop
pant vagyon kérdés felett, a melyre szert tettek, 
s a melyről mindenkinek tudomása van; de a közön
ség kevésbbé ismeri ama statistikai adatokat, 
a melyek arról tanúskodnak, hogy Európa különfé
le államaiban való elszaporodásuk mily gyors s 
majdnem hihetetlen volt.

l m  i t t  n é h á n y  a d a t :

Az ez é v b e n  t e l j e s í t e t t  ö s s z e í r á s  s z e r i n t  a z s i d ó  l a k o s -
s á g  s z á m l á l t :  
H o l l a n d i á b a n 1 8 3 0 - b a n 4 5 , 4 8 2 l e l k e t .

1 8 4 0 - b e n 5 1 , 1 3 8 ri

S c h w e i c z b a n 1 8 0 3 - b a n 1 , 2 6 7 ir

1 8 5 0 - b e n 3 , 1 4 5 tf

B a j o r h o n b a n 1 8 1 4 - b e n 9 , 9 5 1 11

1 8 3 5 - b e n 1 4 , 4 2 8 II

P o r o s z o r s z á g b a n 1 8 2 2 - b e n 1 4 5 , 0 0 0 ir

1 8 4 9 - b e n 2 1 8 , 0 0 0 II

M a g y a r o r s z á g b a n 1 8 0 5 - b e n 1 2 7 , 8 1 6 II

1 8 4 8 - b a n 2 9 2 , 0 0 0 II

P e s t  v á r o s á b a n 1 8 4 0 - b e n 7 , 7 2 1 II

1 8 4 8 - b a n . 1 6 , 5 1 2 " la/

A bukaresti /romániai/ közegészségügyi hiva
tal legújabban egy jelentést tett közzé, a melyből 
az tűnik ki, hogy ezen fővárosban 1867. és 1868- 
ban a keresztényeknél 10,537 születés történt, 
mely számot a halálozás 1,765-tel múlja felül; 
mig az izraelitáknál kétszer több születési mint 
halálozási eset fordult elő.
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Ebből Ítéletet hozhatunk az izraeliták virág
zó állapota és a románok hanyatlása felett.

Idézzük még mit irt legutóbb a párisi ant- 
hropologiai társulat elnöke:

"Mindazon országokban, a honnét csak a zsidó 
lakosság összeírását megszerezhettük, szokatlan 
gyorsaságú növekvést constatálunk."

1/ Géographie méd. II. k. 137. 1.
*! Az 1864. év végére kiszámított tényleges állapot sze

rint a magyar korona országaiban volt izraelita 435.400, az 
1870-ki népszámlálás szerint pedig ez év elején 553.641, kik 
közül katona 1.295, sőt honvéd csak 213! - L. az 1864-ki adat
ra nézve Dr. Kőnek S. az ausztriai-magyar monarchia statiszti
kai kézikönyve 1868-ki kiad. I. fűz. 145. lapján, az 1870-ki 
adatra nézve pedig az ezen népszámlálás eredménye felett az 
orsz. m. k. statisztikai hivatal által kiadott munka 51. lap
ját.

a/ Az 1870-ki népszámlálás szerint volt izraelita:
Pest városában......... 39.384
Budán /Ó-Buda nélkül/. . . .  2.554
Összesen: 41.938

L. az orsz. m. k. stat. hiv. idézett munkája 59. lapját.
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Továbbá részletek, melyekből az izraeliták pompás jövője elő
relátható. - Az arany a világ első hatalmassága. - A szellemi 
kiképzés tökéletes volta az izraelitáknál. - Franciaországban 
az akadémiákon, a nyilvános tanszékkeken, a képviselőházban 
s képzett vagy hatalmas emberek minden gyülekezetében sokkal 
nagyobb számmal vannak, mint az ez országban található létszá
muk után feltehető lenne. - Európa különféle államai ugyanily 
képet nyújtanak. - Jacob fiai rendelkeznek a sajtóval. - Ők 
állanak a legjelentékenyebb bankok, a vasutak és főbb ipará
gak élén. - Ratisbonne atya. Disraeli stb. által felettük ho
zott Ítélet. - Izrael hivatva van a nemzeteket kormányozni és 
saját faját mindenUtt a benszülöttek helyébe ültetni. - 6 
fogja az általános testvéresülés elvét gyakorlati alkalmazás
ba venni. - Különféle népek történetéből meritett példák.

Imént az olvasó figyelmét az izraeliták szá
mára fentartott mindinkább viruló jövőre hivtuk 
fel. Állapodjunk meg egy pillanatra ezen nagy 
érdekeltség keltésére méltó tárgy felett.

Korunk elvitázhatatlanul az aranynak adta a 
felsőbbséget, a mindenhatóságot. Avagy mai nap 
nem dönt-e az arany a béke és háború kérdései
ben? Nem ezen érez tágitja-e ki az eszmék körét 
s rakja-e birtokosának lábaihoz a föld minden e- 
rőit?

A nagy franczia forradalmat megelőzött szá
zadokban az eur'anynak ugyan kétségkívül rendkívü
li hatalma volt; azonban az azon kor aristocrati- 
ájában, mely magának az arany felett nem egyszer 
elégtételt szerzett, versenytársra akadt; a köz- 
vélemyén pedig az arany birtokosait valódi érté
kük szerint Ítélte meg akkor, ha a forrás, mely
ből azt merítették, tisztátalan volt.
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Hogy megváltoztak az idők! Az arany azóta 
majdnem istenséggé lön; mindenütt parancsol, min
denütt imádják 1 /, és soha nem volt oly igaz mint 
ma, a mit Euripides mondott róla: "Oh kedves a- 
rany! te földből kikelt mag, minő szerelemre gyúj
tod a halandókat! Te minden hajlóim legerősbbike, 
te leghatalmasabb zsarnok mindenek között, te 
magával Marssal is megküzdenél; mert a te hatal
mad felsőbb az isten hatalmánál; te minden élőt 
megindítasz. Orpheus zengő dallamaira az észszel 
nem biró fák és vadállatok lábra keltek és kö
vették őt; téged pedig az egész föld, a tengerek, 
a hadnak minden megzabolázó istene követnek s 
hajtanak fejet előtted. 2/” Az arany legfőbb 
urának és fejedelmének tehát a föld fejedelmévé 
kell lennie; s ki lenne más ezen fejedelem mint 
az izraelita?

Nincs-e már kezeiben a bankoknak, a vasutak- 
nak és a kereskedelemnek majdnem monopoliuma? 
Nem rendelkezik-e e szerint nagy számú tiszti 
állásokkal, a melyek nagy része után pompás fi
zetés jár?

Aranyai segélyével nem ad-e gyermekeinek 
felsőbbrendü nevelést, s ily módon nem készül-e 
gyermekei által a művészetekben, az irodalomban 
és közhivatalokban az első sorokat elfoglaltatni?

Hisz nálunk is a Sorbonne-ban, a Collége de 
France-ban, kik a legkiválóbb tanárok? az izraeli
ták; a színházban a hírneves szerzők? az izrae
liták; a bölcsészek és publicisták közt kik a leg- 

r híresebbek? az izraeliták. Sőt még a jeles zene
szerzők is legtöbbnyire ugyancsak izraelita szár
mazásúak .

Németorszáigban már egészen máskép áll a do
log. Halljuk csak Disraelit, az angol miniszter- 
elnököt, a ki eredetileg szinte héber származású: 
--- 1/ Avagy az utóbbi időkben nem láttuk e, hogy oly egyé
nek, kiket a játékbarlangok szégyenletes kiaknázása vagy má
soknak vagyonukból köztudonásra való kifosztogatása gazdagí
tott meg, az általános szavazatjog utján a törvényhozó testü
letekbe beválasztva lettek.

2/ Euripides, Bellerophon tragédiája.
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“A Németországban készülődőben levő hatal
mas átalakulás ..........  minő auspiciumok alatt
nyeri fejlődése teljét? A zsidó auspiciumai alatt, 
a kinek Németországban a tanári székek majdnem 
teljes monopoliuma osztályrészül jutott. 1 /

"Németországban, mondá Metternich, a zsi
dók viszik a főszerepet; vannak iróik, bölcsésze
ik, költőik, szónokaik, publicistáik, bankárjaik 
sat. '*

Ismerjük a sajtó megvásárolhatóságát. Kik 
azok, a kik működésbe hozzák ezen félelmes gépe
zetet, a melynek mint romboló és teremtő tényező
nek hatalma olyannyira ismeretes? Azok, kiknél az 
arany van: az izraeliták. 2 /

Ekkép tehát a nyilvános tenszékekről és a 
napilapok utján való oktatás, melynek a szellemek
re oly nagy hatása van, majd mindig vagy ajkaik
ról vagy tollúkból folyik.

Vegyük most egy más tekintetből Jácob fiai
nak jelenlegi hatalmát szemügyre. Franciaország
ban számerőre körülberül zsázezren vannak, követ
kezéskép a lakosságnak csak egy-negyedszázadré- 
részét teszi. A helyett azonban, hogy a semmi- 
tőszék, főszámszék, államtanács, törvényhozó tes
tület és az Institut, valamint minden más tudo
mányos testület tagjainak csupán egy négyszázad
részét képeznék, számuk ezen magas állásokban 
ötször-hatszor tekintélyesebb semmint számere
jük a katholikusokéval egybevetve megengedhetné.

Huzamos ideig nyolcz miniszter közül egyik 
izraelita volt.

A juliusi forradalomban az ideiglenes kor
mányt képezett tiz személy között két Mózeshi- 
tü volt.

1/ Ezen országokban a legkitűnőbb tanárok, Neander, Regius, 
Benari, Melh sat. a zsidó valláshoz tartoznak.
2/ Ismeretes dolog, hogy majdnem lehetetlen a hírlapokba fel
vétetni valamely panaszt a mely azon vasúti társaságok igazga
tói ellen van intézve, a kik vagy izraeliták vagy ezeknek 
alázatos szolgái.



Oroszországban a pénzügyminister Cancrin 
gróf, egy Ithvániai izraelita, vagy legutóbb ő 
volt.

Ugyanezen ministeriumban foglalt helyet Po
roszországban Amim, Spanyolországban Mendiza- 
bal, a kik mindketten Jácob fiai voltak.

Mennyi hivatal, mennyi méltóság, mennyi jo
gosítvány s mennyi előjog van tehát századunkban 
Izrael birtokában!

Hogy tudott Jácobnak a népek közt oly gyenge 
minoritásban levő nemzedéke, birtokába keríteni 
ily fontos, ily kiváló állásokat? Nem képezi-e 
ezen különös szerencse, főkép a világot kormányzó 
uj elvek mellett, a legrendkivülibb életerő s 
egy csudaszerü jövő ismertető jelenségét?

Azonkívül itten vatn tisztelendő Ratisbonne 
atyának az izraeliták felett hozott Ítélete, a ki 
őket annaál jobban ismerheti, mert maga is azon 
fajból való: "Természetüknél fogva ügyesek, lele
ményesek, s az uralom ösztöne által megszállva, 
a zsidók fokonkint minden utat elálltak, a mely a 
vagyonhoz, a méltóságokhoz és a hatalomra vezet. 
Szellemük lassankint a modern civilisátióba be
szivárgott. Igazgatják a börzét, a sajtót, a szín
házat, az irodalmat, a különféle társulatokat, a 
szárazföldi és tengeri nagy közlekedési utakat; s 
vagyonuk és eszük fölényével az egész keresztény 
társadalmat jelenleg mintegy hálóba szorítva tart
ják. 1/”

Ha tehát ilynemü az izraeliták magas állása, 
'jóllehet csak az imént jutottak az emancipátió- 
hoz, minő rendeltetés nem vár rájuk rövid idő 
alatt minden állam társadalmában!

Egyáltalán nem is titkolják önmaguk előtt 
ama nagyságot, mely rájuk nagyon rövid idő alatt 
várakozik. Az alliance israélite universelle tár
sulat elnöke magára vette azt a feladatot, hogy 
egy, e társulatnak nemrég tartott gyűlése alaklmá- 
val tartott beszédben megismertesse mindnyájukkal 
ama fényes rendeltetést.

1/ Rév. P. A.tisbonne, Question juive, p. 9. Paris 1B58.
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lm ezek szavai: 1/
"Hogy megváltozott reánk nézve már minden 

uraim! Mikor gyermek voltam, nem mehettem végig 
szülővárosom utczáin a nélkül, hogy valamely bán- 
talomnak kitéve ne legyek. Mennyi küzdelmet kel
lett ökleimmel vivnom! Néhány év múlva aztán Pá- 
risban tanulmányaimat végeztem; s a midőn 1817-ben 
Nimesbe visszatértem, ügyvéd lettem és többé nem 
voltam zsidó senkire nézve.

Láttam nemsokára, miként foglalnak el a zsi
dók magas állásokat és örömöm nagy volt. Igen ura
im, én azt mondom önöknek, hogy büszke vagyok a 
zsidókra; s kell hogy az emberek megengedjék nekem 
ezen hiúsági érzetet; mert gyermekkoromban még 
semmibe sem vettek; s azon mértékben, melyben 
a kor haladt, láttam őket buzgalommal, bátorság
gal eltelve mint munkás, jó állampolgárokat és 
hasznos embereket, láttam őket minden életpályán 
magas állásokra szert tenni. Nevüket hangoztatni 
hallottam az ország legszebb, legtiszteletremél- 
■^obb nevei között. Bátorság barátaim! Legyetek 
kettőzött buzgalommal; ha a jelen oly gyorsan és 
oly jól felfogtuk, mily szép a jövő!"

Mármost kérdünk bárkit: nem igaz-e, hogy az 
ily csodás módon szervezett s ily életerős népség 
által megrohant népeknek szerencsétlenségükre 
nincs semmi fegyver kezükben, hogy neki ellen
állhassanak, vagy hogy a nemzeti munkából eredő 
nagy vagyont szintúgy mint a mindennemű méltó
ságokat és hivatalokat legalább méltányos arányban 
megoszthassák vele?

Financiális ügyességével és roppant tőkével 
Izrael máris bízvást felvesz a kereskedelmi téren 
minden küzdelmet. A mi pedig a magas állásokat 
illeti, ki gátolhatná el az utat előtte, s ki áll
hatna ellent annak, hogy övéi legnagyobb részét 
beléjük ültesse, ha egyszer az aranynak, a sajtó
nak és a tanításnak teljes birtokában van.

Midőn a Napóleonok kormányoztak bennünket, 
nem hemzsegett-e a korsikai hivatalnok mindenütt?

1/ Archives israélites, I. 13. lap, 1867.
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S a midőn a bodeaux-vidéki Vilelle volt pénzügy
miniszter, nem bővelkedett-e gascogne-iakban a 
közigazgatás minden ága? Nem lesz-e ez mindinkább 
ugyanígy Izraellel?

Minden küzdelmet nehéznek látunk tehát egy 
cosmopoliticus néppel szemben, a mely ily félel
mes erőkkel rendelkezik.

Ne mondja nekünk senki, hogy a zsidó val
lásból számos kitérés lesz, s hogy ekkép Jácob 
fiainak e hatalmas társulata utóvégre feloszlani 
fog. Hogy meggyőződjünk az ellenkezőről, elég 
egy pillantást vetnünk azon kevesek számára, ki
ket az e czélból alakult harminczhárom keresztény 
társulat megszerezni tudott. Pedig e társulatok 
nevezetes tőkékkel dolgoznak, sőt mi több, nagy 
befolyással is rendelkeznek és igen ügyes fogá
sokkal élnek, a melyeket még lelkiismeretes em
berek sem tudnának nagyon roszalni.

Izraelnek a közel jövőben leendő felemelte
tése a nagyság tetőpontjára tehát bizonyosnak 
látszik, mivel úgy látszik e pillanatban semmi 
sem áll útjában. Ekkép, hacsak valamely nagy vál
tozás nem áll be a társadalom rendjébe és mozgal
mában, nemsokára látni fogjuk őt, bármily rend
kívülinek is tűnjék a sors ily végzése, a nemzete
ket kormányozni, minekutána eltulajdonította ma
gának minden vagyonúnkat; s következőleg mérté
ken felül elszaporodni, elűzve "szine elől 1/” az 
egész föld lEikóit, úgy amint a kánaániakkal és 
Gessen földje benszülötteivel tette.

Természetesen sokan fel fognak támadni azon 
' előérzet ellen, hogy az izraeliták a földkereksé
gen lakó különféle fajok helyébe fognak ülni s ma
gunk sem tagadjuk, hogy e jóslat kissé merész. 
De a történelem arra tanit bennünket, hogy a la
kosság minden országban lassankint azok által 
helyettesitetik, a kik annak területén szerződé
sek avagy szerencsés fegyvertények folytán tábo
rukat felütve, gazdagságban, élelmességben és 
mindennemű termelő képességben elvitázhatatlanul 
ama lakosság felett állanak.
---- 1/ Exodus. XXII. r. 30. vers.

- 2 1 8  -



Nézzétek csak a kis görög népet, a mely az 
első volt, mely a civilisátió magas fokára elju
tott. Gyarmatai segélyével nem foglalta-e el he
lyét mindazon benszülötteknek, a kik a Középten
ger, valamint a Propontis és a fekete tenger part
jait lakták?

Franciaország nyugatén a gallus nem enge- 
dett-e helyet a szásznak: a mely ma Normandia 
földjét egyedül tapodja?

Nemde délen az olasz vér pezsg honfiaink 
ereiben?

Hová lettek azon ős törzsek, melyek valaha 
az uj világ pusztáit népesítették? Felsőbb faajok 
hatása alatt majdnem teljesen elenyésztek. Délen 
már alig láthani másokat, mint Pizarro és Cortés 
honfitársait; mig Észak-Amerika majd egészen a 
szászok amaz erőteljes, makacs és értelmes fajá
nak tulajdona, a mely Normandiánkat birja.

EgYf dr. Boudin által kimutatott statistikai 
eredmény még nagyobb valószinüséget kölcsönöz 
jóslatainkngik. Ezen orvos kutatásai szerint ugya
nis egy nép sem képes minden éghajlatt alatt oly 
könnyen meghonosulni, mint az izraeliták. 1/

Természetesen ezen feltevések, jólehet a 
legkülönbözőbb, a legszámosabb és a legkézzelfog
hatóbb jelenségek által támogatvák, újdonságuk 
miatt sok hitetlen Tamásrta akadnak. De azért 
nem riadunk vissza. A megszokottság rendszerint 
minden uj eszmében képtelenséget lát, s ez azon 
eszmék sorsa mindaddig a mig hétköznapiakká nem 
válnak. Ha azonban jóslataink elvégre teljese
désbe mennek, ha Jákob fiai felhasználva az ál
talános gondatlansságot és nem-törődést, túlélni 
találják minden többi fajt, - mert ismerjük az 
őket egybefüző ragaszkodást és testvéri érzelme
ket 2/, - senki sem fogja kérdésbe vehetni, hogy 
akkor általuk valósul meg ama kor, mely után e- 
ped az emberiség, mely után sovárog minden ember
barát s vágyódik minden nagy szellem: értjük az 
általános testvéresülés korát.
--- 1/ Journal de la Société statistique de Paris, aoút, 1060

2/ L. a 41. és 42. lapokon.
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Adja isten azonban, hogy az előbb elkövet
kezzék!

E feltevéseink kétségkivül sokkal távplabb 
eső jövőre vonatkoznak, semhogy a mai nemzedék 
teljesedésébe menni lássa azokat: de az általunk 
kifejtett tények mellett ma már vakoknak kellene 
lennünk, hogy kérdésbe vonjuk ama fényes jövőt, 
iiely az izraeliták szárülra fentartva van.


