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Nagy Frigyes államát modern zsidóállammá* akarja átváltoz-
tatni. Szóval már 100 év előtt is zsidónak nyilatkoztattak ki 
minden reformot, amely a nép szélesebb rétegeire terjedt ki. 
A socializmus is » zsidó* és minden, ami vele összefügg, álta-
lános szavazati jog stb. Nincs semmi új az ég alatt. 

A *Gründer* szó a nagy *Krach* idején vált meg-
bélyegző jelszóvá. Minthogy ez a gazdasági csapás az újabb 
antisemtia mozgalom megindulása előtt történt, a felkapott 
jelszó nem bírt zsidó mellékízzel Egy lustrummal később minden 
zsidó koldus *Gründer* lett volna, különösen a *zsidó gyerek*. 
A *Klassenkampf* ugyanezen okból mint zsidómentes jelszó 
indult hódító útjára. A *koszmopolita* sem a zsidóra lett 
szabva és csak később lett rákenve, mint minden szó, amely 
a nép nyelvében gyűlöletes értelmet kapott. A *Krámervolk* 
pl. eredetileg az angolokat jelentette. A zsidók ellen kiadott jel-
szavak meglehetős számban vannak, de kevés a mellettők kiadott 
jelszó. Ilyen pl. a » J udenschmerz*, melyet a *Weltschmerz* 
mintájára valószínűleg Börne alkotott. Zsidóérdekű jelszavak 
még a Pleite, Presse, Rassenkampf és Schmock. 

Ha a német jelszavak történetét veszszük szemügyre, azt 
látjuk, hogy ezek efemer virágok, melyek époly hamar elher-
vadnak, amily hamar kinyíltak. A szomorú, de nem meglepő 
eredmény az, hogy a jelszavak között a legszívósabbak a zsidók 
ellen forgalomba hozottak: a szeretetet hirdető népek között 
csak a gyűlölet állandó. Akad közöttünk is itt-ott romlott szív, 
melyben gyűlölet, még pedig tisztára zsidógyűlölet lobog. Szánal-
mas tulajdonosaikat az itt közölt jelszavak sorozata talán gon-
dolkodőba ejti és nem trágyáznak oly mezőt, amely nélkülük 
is bőven termi a dudvát. 

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS JELENLEGI ÉS 
AZELŐTTI ZSIDÓ TAGJAI. 

Az 1867. évi XVII. t.-cz. életbelépte óta most tizen-
kettedszer (az 1848-iki törvényeké óta tizenötödször) össze-
hívott magyar országgyűlés képviselőházának huszonegy tagja 
zsidó. A volt huszonhat, valamint a meghalt ötöt számítva 
eddig 46 zsidó tagja volt a képviselőháznak. A mostaniak 
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közül, függetlenségiek: dr. Bakonyi Samu. dr. Barta Ödön, 
dr. Hajdú Frigyes, Hirtenstein Lajos, dr. Kardos Samu, 
dr. Kelemen Samu, Lányi Mór, dr. Molnár Jenő, Nagy Sán-
dor (Nagylak), dr. Rajk Aladár, dr. Ságh Manó, Szatmári 
Mór, dr. Szúnyog Mihály és dr. Visontai Soma. Alkotmánypárti: 
dr. Markbreit Gyula. Demokraták: dr. Bródy Ernő, dr. Leitner 
Adolf és dr. Vázsonyi Vilmos. Újjászervezett szocziálista: 
Mezőfi Vilmos. Pártonkívüli: Sándor Pál, kinek kivételével a 
többi 20 képviselő koaliczionális eredetének konzekvencziájánál 
fogva kormánypárti. 

Volt képviselők: Arányi Miksa, Beck Marczel, dr. Chorin 
Ferencz, Dézsi Géza, Heltai Ferencz, dr. Jelűnek Arthurt 
dr. Mandel Pál, felsőgallói Mende Bódog, Mezei Ernő, dr. Mezei 
Mór, dr. Nagy Sándor (Megyaszó), dr. Nemes Zsigmond, 
dr. Neumann •Ármin, Révai Mór, dr. Rosenberg Gyula, 
dr. Sámuel Lázár, Sváb Károly, Vészi József, Weisz Berthold 
és újpesti Wolfner Tivadar. 

Meghaltak: Horn Ede 1875 novemberben úgyis mint a 
Wenckheim-kabinetben báró Simonyi Lajos földmívelés-, ipar-
és kereskedelemügyi m. kir. miniszternek államtitkára; Wahr-
mann Mór 1892 nov. 26-án úgyis mint a pénzügyi bizottság 
elnöke; dr. erényi Ullmann Sándor 1897 július 31-én Ischl-
ben; dr. Neményi Ambrus a pénzügyi bizottság előadója 
1904 deczemberben és megyeri Krausz Lajos 1905 áprilisban. 

A főrendek házának ez idő szerint is öt a zsidó tagja: 
dr. Chorin Ferencz, Hatvany-Deutsch Sándor, Kornfeld 
Zsigmond, ormodi Ormódy Vilmos és Sváb Károly. Elhuny-
tak: dr. Hirschler Ignácz (1891) a magyarországi és erdélyi 
zsidók 1868. évi kongresszusának egykori elnöke; báró kisteleki 
Lévai Henrik, aki még zsidó korában neveztetett ki és 1906 
január 6-án Bródy Zsigmond. 

Dr. Chorin és Sváb még mint képviselők számíttatván; 
mindeddig mindössze 52 tagja van, illetve volt a magyar 
országgyűlésnek, ahol Wahrmann Mór volt a legelőször meg-
választott és egy évnél tovább egyetlen zsidó képviselő, 
dr. Hirschler Ignácz pedig a főrendek házának legelőször 
kinevezett és egyideig egyetlen zsidó tagja. 

Némelyik laptársunk dr. Farkasházy Zsigmondot, néme-
lyik ezt is és Somogyi Aladárt is zsidók gyanánt mutatja ki, 
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habár azok kikeresztelkedtek. Hja! Mindnyájunkat érhet bal״ 
eset. Ki tudja mai napság pontosan nyilvántartani a vallás 
terén véghezvitt vetkőzéseket, öltözködéseket? A mult 1905. 
évi áprilisi füzet 117. lapján Horváth Józsefet, akit akkor 
Megyaszón, az idén Marosűjváron választottak meg, aki azon-
ban már akkor kikeresztelkedett volt, én is zsidónak tekin-
tettem és mint zsidót kimutattam még, amit véghetetlenül 
sajnálok; mert nem bírom eléggé rosszaim azok felfogását, 
kik a zsidóság renegátjait *származásuknál fogva* folyton a 
zsidóság részére úgyszólván vindikálgatják. Vallási felfogásunk 
szerint állhat is, áll is, hogy אף על גוי שחטא ישראל הוא, de társa-
dalmilag ez meg nem állhat. Aki a velünk való közösséget 
felbontja, arról mondjunk le. Hadd hulljon a férgese! 

Aki fennemlítettekre vonatkozó életrajzi adatok iránt 
érdeklődik, annak a dr. Fabró Henrik ós dr. Újlaki József 
szerkesztette Sturm-féle Országgyűlési Almanach ajánlható, 
mely legutóbb jelen füzettel egyidejűleg jelent meg és 5 koroná-
ért mindenütt kapható. 

Budapest. VADÁSZ E D E . 

TÁRSADALMI SZEMLE. 

Az alkotmányos viszonyok helyreálltával felekezetünk 
kebelében is újra megmozdultak az erők és megszólaltak a 
községkerületi elnökök. A jelen füzetünk élén közölt Emlék-
irat mint villamos reflektor világit reá felekezeti ügyeinkre 
és erős fényénél együtt látjuk bajainkat és kútforrásait. 
Pártok és személyek teljesen háttérbe szorulnak, helyükbe az 
utolsó négy évtized tényei lépnek és beszélnek oly meggyőző 
erővel, a milyennel csak a tények tudnak beszólni. Felekeze-
tünk sorsába beavatottak is megdöbbenve szemlélik azt a 
képet, melyet a hazai jogtörténet ecsetje fest eléjük. A zsidó-
ság történeti lelkiismeretének érczes hangját halljuk, midőn 
az Emlékirat a saját multunkból és az összzsidóság jelenlegi 
helyzetéből merített tényekkel bizonyítja, mondhatjuk kon-
statálja, hogy a zsidóság az egész világon csupán egyetlenegy 
felekezetét alkot és mást a világtörténet nem ismer. Ez oly 
igaz, hogy a hazai Tíétfelekezet hirdetői ugyanezt vallják a 
határainkon kívül lakó zsidókról. 




