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A ZSIDÓKÉRDÉS A FASCIZMUSBAN 

HA TISZTA képet akarunk nyerni az erőviszonyokról és 
azokról az okokról, amelyek az olasz kormányzatot a 
zsidótörvény megalkotására késztették és ugyanakkor 

véleményt is akarunk alkotni magunknak az európai zsidó-
törvények fontosságáról, úgy a zsidókérdés kialakulásának tör-
téneti hátterével kell foglalkoznunk. 

Az amerikai szabadságharc, majd a nagy francia forradalom 
Európa szellemi arcát óriási méretekben megváltoztatta. A fran-
cia forradalom felszámolta a keresztény középkor utolsó marad-
ványait és felszabadította Európa racionalista és individualista 
erőit. Ezek az erők, amelyek a renaissance óta s szellemiekben és a 
tudományos életben már felszínre törtek a forradalommal, a 
társadalmi, politikai és gazdasági élet síkjain is uralomra jut-
hattak. Európa középkori életformája végleg felbomlott és az 
egészséges európai fejlődés feladata lett volna, hogy a meglévő új 
gondolatok segítségével az európai materiális és kultúrális létet, az 
új ideálokra felépült új szintézisen keresztül, új európai életforma 
felé vezesse. Ha leegyszerűsítve szemléljük az eseményeket, úgy 
a világnézeti válság lényegét a francia forradalom két jelszavá-
nak szembeállításával világíthatjuk meg. A X I X . század tudós 
elméi kidolgozták a szabad életharc és az életharc során a leg-
jobbak kiválasztódásának elvét. A «szabadság» hangoztatása a 
társadalmi és a gazdasági élet fejlődésének során ezekhez az 
elvekhez hasonló helyzetet teremtett azzal a különbséggel, hogy 
nem a «legjobbak» választódtak ki. Az állam feladata a liberaliz-
mus felfogásában a rend fenntartására korlátozódott. Az állam 
tehát, amely a hőn óhajtott szabadságot biztosítja állampolgá-
rainak, az általános tülekedésre bízta az életérvényesülést. Ki-ki 
a maga ügyessége szerint érvényesülhetett a gazdasági és tár-
sadalmi életben. Az «egyenlőség» jelszavának következménye 
az lett, hogy elvben leomlottak az emberi osztályokat elválasztó 
falak és többek között lehullottak a zsidóság gettóit elzárva tartó, 
utcazáró súlyos láncok is. Mindenki nagy mohósággal vetette 
magát a gazdasági és társadalmi érvényesülés küzdelmébe. 
Mindenki annyi vagyont gyüjthetett, amennyit csak akart és 
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az igen tág fogalmazású kereskedelmi törvényeken belül úgy 
biztosíthatta magának a vagyonszerzés lehetőségeit, ahogy 
akarta. A kultúrhistorikus szempontjából itélve, a nagytömegű 
idegenfajiságú, felszabadult zsidóságnak az európai történésbe 
való korlátlan beavatkozása nem múlhatott el következmények 
nélkül. A liberalizmus eszméi által áthatott társadalomba berajzó 
kiéhezett zsidóság tömegei nélkül az európai kultúra és anyagi bázisa, 
a gazdasági élet, sokkal egészségesebb és tisztább fejlődési vonalat 
írt volna le, mint azt, ami tényleg bekövetkezett. 

Az idegen életformában kiteljesedő európai fejlődés. 

Nemcsak az egyes embereknek, hanem a népeknek is van 
individualitása, egyénisége, lelke. A nép bizonyos szemszögből 
tekintve egységesen fejlődő élőlény, organizmus, amely él, fejlő-
dik, gyengül, vagy erősödik. A nép mint organizmus megkötött 
sajátságokkal rendelkezik, amelyektől nem szabadulhat, ame-
lyek történelmi tehertételeit, vagy történelmi előnyeit alkotják. 
Azt az egyéniséget, amely valamely nép alkotó egyéniségeinek 
(az élőknek és az elhaltaknak) summája, nevezem életformának. 
Minden népnek tehát sajátos arca, életformája, szellemisége van. 

A francia forradalom után, amely a középkori európai élet-
forma krízise volt, a középkori keresztény európaiság életfor-
májának szétvetése után, egy új európai életformának kellett 
volna kialakulnia. Ez azonban nem következett be. A felszaba-
dult zsidóság belekeverte az európai fejlődésbe idegen szellemi-
ségének mérgét, az európai fejlődés elcsúszott oly életforma 
kiteljesedése felé, amely Európától teljesen idegennek nevezhető, 
sőt, amely kimondottan a zsidó fajiság életformájának bizonyult. 
A zsidóság sem más, mint egy különleges, nem európai fajokból 
keveredett nép, jellemző életformával, testi és lelki bélyegekkel. 
Röviden kifejezve : a háború előtti Európa liberálkapitalizmusa, 
úgy, ahogy kialakult, nem európai jelenség, hanem a zsidóság élet-
formája. 

Mi a liberálkapitalizmus? A liberalizmus nem szabott határt 
a nagyvagyonok keletkezésének. A nagyvagyon birtokosának 
erős gazdasági és hatalmi súlyt biztosított. A nagyvagyonok 
révén nagy tőkeberuházások is lehetségessé váltak és egész 
Európában fellendült a hatalmas vállalkozások, gyárak tőke-
koncentrációk nyomán kialakult technikai civilizáció soha nem 
látott kiteljesedése. A nagyvagyonokkal járó hatalmi helyzet 
ügyes emberek számára akkor is kihasználhatóvá válott, ha 

25* 



420 

önmaguk nem is rendelkeztek óriási összegekkel. Kialakultak 
a részvénytársaságok, banok stb. legkülönbözőbb formái, amikor 
is a kisember odaadta kevés megtakarított pénzét, kevéske kama-
tot kapott utána, a részvénytársaságok, bankok tulajdonosai, 
igazgatói pedig uralkodtak a gazdasági életen. A bankok fiók-
vállalataikkal és érdekeltségeikkel alig ellenőrizhető befolyásra 
tettek szert. Mindennek mozgató ereje a profit lett, a nagy pénze-
ket hozó üzleti vállalkozások korlátlan hajszolása, a földbirtok 
megszűnt hatalmi és tekintélytényező lenni és mindenen eluralkodott 
a pénztőke fojtogató hatalma. Ez a kapitalizmus. A kapitalizmus 
létét a gazdasági szabadság hangoztatásának köszönheti, így 
tehát nyugodtan nevezhetjük liberálkapitalizmusnak. Tekintettel 
arra, hogy a pénztőke lett a mindent megmozgató legfontosabb nemzet-
gazdasági tényező és a pénztőke forgása és munkája a városokban 
zajlott le, a liberálkapitalizmus mindenütt háttérbeszorította 
a falut, a földmunkásság megélhetési viszonyai hihetetlen ala-
csony nívóra süllyedtek és a városi lakosság elidegenedett az 
igazi nemzeti kultúrát jelentő, fajilag tiszta néprétegektől. 
A nagyvárosok idegen testek lettek a nemzetben. 

A liberálkapitalizmus, amely a «szabadság» jelszavának 
kihasználásával nőtt naggyá, mindenütt a társadalmi helyzet 
kiéleződéséhez és az «egyenlőség» jelszavának szükségszerű meg-
semmisítéséhez vezetett. A nagyvagyonok és a nagyvagyonok 
által képviselt gazdasági, politikai és társadalmi nyomás rétegekre 
bontották a társadalmat, amely helyzet alkalmat adott a marxiz-
musnak arra, hogy az államot éles osztályokra bontsa szét és az 
osztályok életharcát kinyilatkoztassa. Az egyenlőség tehát meg-
szűnt, jobban mondva nem valósult meg, mert megvalósítása 
utópiának mondható. Az elterpeszkedő pénztőke a gyári munkás-
ságot is hátrányos helyzetbe hozta. De a gyári munkásság, ellen-
tétben a passziv faluval, aktív védelemre rendezkedett be és 
megélhetésének viszonyait, élet ellentétben a pénztőkével, sztráj-
kokkal, szakszervezeti tömörüléssel és utcai tüntetésekkel har-
colta ki. Az csak természetes, hogy a közösség szempontjából 
ez áldatlan állapot volt. Az állam azonban liberális lényegének 
megfelelően mindezeket a jelenségeket csak rendőri kérdésekként 
kezelte és nem óhajtott a bajok gyökerére tekinteni. A meginduló 
munkásszervezkedések az «egyenlőség» gondolatából táplálkoztak. 
Minden ember egyenlő. Ne legyenek kiváltságos osztályok. 
Az emberiséget el kell vezetni a szociális paradicsomba, ahol 
mindenki egyformán dolgozik és ahol mindenki egyformán része-
sül munkája gyümölcsében. A marxista munkásszervezkedés 
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az orosz forradalmon keresztül a gyakorlatban is megvalósult. 
Az osztályok lerombolása és az «egyenlőség» megvalósítása pél-
dátlan terrort eredményezett. Az osztálytársadalom újbóli 
kialakulásának meggátolása pedig szintén példátlan terrort igé-
nyelt és igényel még ma is. És dacára a terrornak, a szovjettársa-
dalom «munkás- és hivatalnokarisztokráciájának», az új kivált-
ságos és uralkodó rétegnek kialakulása továbbra is folyamatban 
van. Az «egyenlőség» megvalósítási kísérlete szükségképpen 
megakadályozza a «szabadság» eszméjének alkalmazását. Az em-
bereket egyenlővé tenni csak erőszakosan, terrorral lehet. 

Igy tehát a francia forradalom két sarkalatos jelszava egy-
mással ellentétes fogalmakat fed. 

A zsidóság, amely mindinkább a fejlődés homlokterébe 
került, nem kisérelte meg a francia forradalom antagonizmusai-
nak építőjellegű kiküszöbölését. A zsidóság a francia forradalom 
nagy gondolatainak átépítésén és kihasználásán keresztül meg-
valósította a liberálkapitalizmust és ezáltal a saját életformáját 
erőszakolta rá a kifáradt Európára, vagyis a maga életformájá-
nak megfelelően alakította az európai fejlődést. Az új rendben 
«szabadság» annyit jelentett: nem szabad az üzletet gúzsba kötni, 
nem szabad felülről irányítani, nem szabad a tőke képződésének 
határt szabni, mert különben a tőke «elkedvetlenedik». A gazda-
sági élet egyetlen rúgója az egyéni haszon. «Egyenlőség» annyit 
jelentett: nem szabad a szegény zsidót bántani, mert az éppen 
olyan jó honpolgár, mint a többi. Az előbb vázolt fejlődésben a 
zsidóság mindenütt vezető szerepet játszott. De nemcsak a 
liberalkapitalista életforma kialakítói : a zsidó bankárok és 
kereskedők és a zsidó szabadkőművesség tartotta kezében az 
életforma kialakításának kezdeményezését, hanem a liberál-
kapitalizmusnak az osztályharc szellemében fogant ellenzői is 
a zsidóság soraiból kerültek ki. Nyilvánvaló, hogy az életformán 
belüli harc a zsidóság házi harcává fajult, amennyiben a munkás-
szervezkedés megindítói és kíméletlen folytatói is zsidók voltak. 
Európa kiszorult a történelemből. Európa sorsát afrikai és ázsiai 
fajelemekből alakult nép egyedei vették a kezükbe. Európa gyenge 
népei sorra behódoltak a lelküktől idegen élethelyzetnek. A tár-
sadalmak vezető embereit behálózta az igazgatósági és felügyelő-
bizottsági tagságok állásrengetege és végül is az egész rendszer 
a világháború emésztő lázába sodródott. A liberálkapitalizmus 
idegenszerűségét legbiztosabban a kereszténységgel való szembe-
állításából vezethetjük le. 

A keresztény erkölcs és társadalomfilozófia mélységesen 
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európai. Ami a kereszténység szellemével ellenkezik, az Európá-
val ellenkezik. A liberálkapitalizmus a túlhajtott tőkegazdálko-
dásra épül. Ez jelenti a kamatnyereségre, a profitra kiadott 
tőkék munkáját. Tudjuk jól, hogy a kereszténység sokáig til-
totta a kamatszedést. A liberálkapitalizmus az osztályokat éle-
sen szembeállította egymással. A kereszténység, amely a közép-
kori rendiséggel nem állott ellentétben, az osztályok közti egyen-
sulyállapotot tartja megvalósíthatónak a szociális igazságosság és 
a szeretet alapján. A liberálkapitalizmus kiölte az emberek szívé-
ből a szociális igazságosság érzékéz és megölte a szeretetet. Hogy 
a profit utáni hajsza során kialakult kiméletlen életharc önző 
kizsákmányolás és számtalan más erkölcstelen és kiméletlen 
jelenség mennyire távol áll a kereszténységtől, azt nem is kell 
hangsúlyoznom. Felhívom a figyelmet arra, hogy a keresztény-
ség legjobbjai, ma is épp úgy, mint mindenkor, küzdenek a 
liberálkapitalizmus ellen. Elég ha Magyarországon az Emszó, 
vagy a Kalot vagy a hasonló hivatásrendi mozgalmakat emlí-
tem meg. 

Európa forradalma az idegen életforma ellen. 

A fascizmus és a hitlerizmus lényegében nem más, mint az 
olaszságnak és a németségnek ráeszmélése önnön életformájára. 
Egyéniségük tudatára ébredve kialakították önön életformáju-
kat. Az olasz nép lerázta magáról az európai zsidó szabadkőmű-
vesség által kiépített és a zsidó faj által determinált liberál-
kapitalista életformát. Államát, világnézetét és a nemzet mun-
káját oly szempontok szerint építette ujjá, amelyek mélyen az 
olasz nép formájában gyökereznek. Ez az életforma egyuttal 
európai is és így az olasz építés egyuttal Európa küzdelme egy 
idegen életforma és civilizáció ellen, az igazi európai lélekért, az 
európai néptömegek egészségéért és a valódi humanisztikus kultú-
ráért. Maga Mussolini sokszor kifejezte a fascizmus szellemi 
arcának szembefordulását a liberálkapitalista multtal: «A fas-
cizmus szellemi harc a régi tanok ellen, amelyek lerombolták a 
vallás, a család és a haza szent principiumait». «Mi új principiu-
mot képviselünk. Mi kifejezett, kategorikus és végleges tagadását 
hirdetjük a demokráciának, a plutokráciának, a szabadkőmű-
vességnek. Röviden kifejezve, szemben állunk 1789 minden tan-
tételével». «Ma már kimondhatjuk, hogy a kapitalista termelési 
forma számunkra megszűnt és vele együtt a gazdasági liberalizmus 
teóriája, amely a kapitalizmust híressé tette és megvédte». A fas-
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cizmus elismeri az emberek közötti különbségeket, mert vannak 
a közösség és az emberi haladás szempontjából értékes és kevésbbé 
értékes emberek. A fascista állam tehát az értékek hierarchiájára 
épül. A fascizmus elitéli az osztályharcot és annak megszünte-
tésére törekszik. Az individuális tülekedést a megfegyelmezett 
és megszervezett munkának kell felváltania. A fascizmus nem 
ígér földi mennyországot követőinek, mint a szocialista forradal-
már doktrina. Sötét materialista az, aki az emberi boldogságot 
az egyenlő vagyoni állapotban keresi. Az emberi boldogságot 
csak a nemzet, a nép időtlen életébe való belemerülés biztosít-
hatja, a kapcsolat az ősökkel és az utódokkal a munka ritmusa, 
amely generációkon keresztül, mint a nemzet érverése ver. 
Mit ígér tehát a fascizmus a nemzet dolgozóinak? A fascizmus 
megszünteti a kiáltó vagyoni ellentéteket, megzabolázza a kor-
látlan vagyoni érvényesülés felé törőket és az egyéni érdek fölé 
a közérdeket helyezve, mindenkinek annyit juttat, amennyi őt 
a munka hierarchiájában elfoglalt helyzetére való tekintettel 
megilleti. Az állam tehát belenyúl az áldatlan harci tumultusba, 
amely a liberális állam közéletét jellemezte és a közérdekre való 
hivatkozással megrendszabályozza a küzdő feleket. Nem vélet-
len, hogy az úgynevezett tekintélyállamok a legeurópaibb kor-
ral, a rendiségre felépült keresztény középkorral állanak szellemi 
kapcsolatban, miután lerázták magukról az idegen szellemiségű 
újkor bilincseit. A fascista építő munka, különösen a munka-
alkotmány megszövegezésével és a korporációk kiépítésével, 
kiemelte Olaszországot egy idegen és mohó szellemiség karjaiból, 
visszavezette az olasz népet önmagához és önmagán keresztül 
az igazi európaiság és humanizmus állapotába juttatta. A fas-
cizmus tehát egyuttal jelenti azt az új európai szintézist is, amely 
a francia forradalom romhalmazának eltakarítása és a zsidó liberál-
kapitalizmus pusztításának megszüntetése után lehetségessé vált. 

Lehet, hogy amikor a Duce nagy művéhez hozzáfogott és 
egy lelkétől és az olaszságtól idegen életforma ellen megindította 
a feketeingesek forradalmát, lehet, hogy akkor még nem világo-
sodott meg előtte a zsidóság végzetes szerepe. Mindazonáltal idő-
közben megismerkedett építőmunkásságának ellenfeleivel. Meg-
ismerkedett azzal az ellenséggel, amely fajának életformáján 
keresztül született ellensége a fascista életformának. Akinek 
minden életmozdulása öntudatosan, vagy öntudatlanul az új 
Európa, vagy szebben kifejezve, a régi és igazi Európa ellen irá-
nyul. Megismerkedett az ellenséggel és villámgyorsan leszámolt 
vele. Ez az olasz zsidótörvény lényege. 
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Az olasz zsidótörvény legfontosabb rendelkezései. 

Az olasz zsidótörvény rövid szakaszaiban az olasz fajta és 
az olasz építőmunka világosan megfogalmazott védelmét alapoz-
ták meg. Mindjárt az első szakasz kimondja : «Tilos árjafajú 
olasz állampolgárnak más fajhoz tartozó személlyel házasságot 
kötni. E titalom ellenére kötött házasság semmis». Tekintettel 
arra, hogy az olasz zsidótörvény az egyedül helyes faji állás-
pontra helyezkedik, a zsidóság fogalmának meghatározása nem 
okoz nehézséget: zsidó az, «akinek mindkét szülője zsidófajú, 
akkor is, ha ő maga nem zsidó vallású». A részletezés során még 
a félvérekről történik intézkedés. A törvény számol a zsidó 
lelkiség szívós továbböröklésével és zsidónak tartja a félvért 
akkor, ha «zsidó vallású, vagy valamely zsidó közösség tagja, 
vagy bármilyen módon héber mentalitásáról tett tanuságot». A tör-
vény az olasz építőmunka érdekében megakadályozza azt, hogy 
a zsidóság a gazdasági életben súlyra tehessen szert. Ha tekin-
tetbe vesszük mindazt, amit az előzőkben kifejtettem, akkor ez 
az intézkedés természetes, mert a zsidó életforma világos fel-
ismeréséből fakad. Igen fontosak tehát azok az intézkedések, 
amelyek szerint zsidók «nem lehetnek tulajdonosai olyan ingat-
lanbirtokoknak, amelyek értéke több 5000 líránál (ca 1250 pengő)», 
«nem lehetnek tulajdonosai olyan városi épületeknek, amelyek 
együttes adóalapja 20.000 líránál több (ca 5000 pengő)», zsidók 
«nem lehetnek a honvédelmet érdeklő üzemeknek, sem olyan 
üzemeknek igazgatói vagy tulajdonosai, amelyek 100-nál több 
személyt alkalmaznak». A liberálkapitalizmus, amely a zsidó 
életforma mohóságának, életvágyának és uralmi vágyának ki-
teljesedése volt, ezzel a törvénnyel elvesztette zsidófajú építői-
nek rétegét. Az olaszság, amely ezentúl a gazdasági életet irá-
nyítja, az igazi európai szintézis útján halad előre. Befejezésül 
még csak azt a rendelkezést kell kiemelnünk, hogy azok a kivé-
telezések, amelyeket a törvény felállít és amelyek az európai 
lelkiséghez tettekkel alkalmazkodott kisszámú zsidó egyedekre 
vonatkoznak (háborús sebesülések, a fascista forradalom válla-
lása a multban stb.), nem kényszerítő kivételek. A törvény meg-
határozza, hogy melyek azok az esetek, amelyeket a belügyminisz-
ter mérlegelés tárgyává tehet. Az ilyen esetekben a belügyminisz-
ter esetről-esetre megfontolja, hogy összeegyeztethető-e a közös-
ség érdekeivel a kivételezés. Ha akarja, úgy a törvény által 
felsorolt esetekben megadhatja a kivételes elbánás kedvezmé-
nyét, tehát mentesítheti az illető egyént a törvény hatálya alól. 


