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A Z S I D Ó K É R D É S M A G Y A R O R S Z Á G O N . 
Irta: Dr. Szigethy Endre. 

STERN Samu, a magyarországi zsidóság egyik reprezentánsa, a Magyar-
országi Izraeliták Országos Irodájának és a Pesti Izraelita Hitköz-
ségnek az elnöke jónak látta, hogy a több százezer példányban 

kiadott füzetben szálljon szembe a magyar fajvédelmi törekvésekkel. Stern 
Samu írását, amely a Zsidókérdés Magyarországon címmel jelent meg, elkül-
dötték az összes fellelhető keresztény, magyar címekre s különösen az állami, 
fővárosi és vidéki törvényhatóságok tisztviselőit örvendeztették meg egy-egy 
tiszteletpéldánnyal. Éppen ezért szükséges, hogy foglalkozzunk Stern Samu 
zsidó apológiájával. Nem azért, mintha nem találnánk eleve is meddőnek 
a zsidókérdésről való vitatkozást a zsidósággal vagy a zsidó szerzőkkel, hanem 
mert a mindig jóhiszemű és a keresztény megbocsátást annyira szívükben 
hordozó magyar emberek a füzet nyomán már a zsidókérdés fölvetésében is 
a keresztényietlen gyűlölet megnyilvánulásait láthatnák. 

Mielőtt azonban a zsidóvédő füzet adataival foglalkoznék, meg kell álla-
pítanom, hogy Stern Samu avult és mosolyrakésztető módszerekkel száll 
síkra a zsidóság érdekében. Úgy látszik, nem vette, vagy talán nem is akarja 
észrevenni, hogy a zsidóságot, mint felekezetet felesleges védelmezni, mert 
Magyarországon épúgy, mint a világ bármely más országában, nem felekezet-
nek, hanem fajnak tekintik. Az úgynevezett antiszemitizmus sohasem 
támadja az izraelita vallást, hanem a zsidó fajt, amelynek öntudatos világ-
egysége, az egész világon azonos módszerekkel dolgozó politikája és gazdasági 
túlsúlya, önvédelemre készteti a népeket. Ezt ma már politikailag érett embe-
reknek nem is kell megmagyarázni. Stern Samu a magyar közvélemény 
átalakult szemléletmódját vagy nem vette észre s akkor eleve alkalmatlan 
a magyar társadalom meggyőzésére, vagy tudatosan beszél felekezetről, akkor 
pedig nem lehet úgy tekinteni, mint aki helytálló, őszinte érvekkel akar 
küzdeni. 

Stern Samu védőiratának előszavában azt a kissé talmudisztikus meg-
jegyzést teszi, hogy «a zsidókérdést. . . nem tekintheti a zsidók kérdésének, 
hanem a magyar alkotmány kérdésének kell tekinteni». A magyar alkotmány 
kérdésének kell tehát tekinteni a szerző szerint azt, ha a magyar jogfejlődés 
sok-száz törvénye közül törlik az 1867. évi XIV. kétszakaszos törvénycikket, 
amely a zsidóemancipációról szól! Amennyire megvesztegetően merész ez a 
megjegyzés, annyira árulkodó is. Megérteti velünk, hiszékeny, sőt jóhiszemű 
magyarokkal, miért zengett néhány év óta az egész liberális-demokrata sajtó 
az ezeréves magyar alkotmány védelmétől. Évek óta durrogtak az alkotmány-
védelem mozsarai — egyetlen egy törvénycikk védelmében s csodálható-e, 
hogy a hosszú sajtópergőtűz a zsidó-liberális sajtó részéről gyanússá tette az 
alkotmányt összes védelmezőivel együtt. Igy változott a zsidóvédelem — 
alkotmányvédelemmé. 

Stern Samu füzetének első három fejezete a zsidóság történelmi szere-
pével foglalkozik. Megállapítja, hogy az Árpádok alatt tiltó rendelkezés alig 
korlátozta a zsidóság szerepét az állam életében, sőt közülük sokan magas 
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közhivatalokat is töltöttek be. Az Árpádházi királyok királyi szabadság-
levelekben biztosította a magyarországi zsidók polgári jogait s a később, 
különösen a vegyes házbeli királyok zsidóellenes intézkedései mem a zsidókban 
rejlő okok miatt, hanem egészen más okok és körülmények folytán léptek 
életbe. Stern Samu egész sereg zsidóról emlékezik meg, akik nagy vagyont 
szereztek, előkelő hivatalokat és méltóságokat kaptak, királyainkat pénzzel, 
kölcsönökkel támogatták háborúikban. Ez a felsorolás azt bizonyítaná, 
milyen érdemeket szereztek a zsidók azzal, hogy mint vámszedők, adóbehaj-
tók, földbérlők és vállalkozók megszedték magukat a föld népének verejtékes 
munkájából. Stern szerint a zsidóellenes intézkedések, Szent Lászlótól kezdve, 
az általa egyszerűen I. Lajosnak titulált Nagy Lajosig, külföldi eszmeimport 
következményeként születtek meg. A szerző szerint a zsidóellenes áramlatot 
csak úgy behozták az országba. A szociológia, a történelemtudomány és a 
gazdaságtörténelem ismer eszmei hatásokat, gazdasági okokat és okozatokat, 
de azt most halljuk először, hogy eszmék bacillusai minden belső ok nélkül, 
társadalmi és gazdasági intézkedéseket hoznak létre. A szerző egyszerűen 
elfelejtkezik azokról az okokról, amelyek a zsidóság ellen szóló intézkedéseket 
létrehozták, Magyarországon és Európa más országaiban egyaránt. 

A keresztény középkor felfogása a kereskedelemről, pénzkölcsönzésről 
éles ellentétben áll a liberális felfogással. A középkor nem akart hallani sem 
a szabad versenyről, a kereslet és kínálat üzleti kihasználásáról vagy éppen 
kizsákmányolásáról. Ha egy céhtag vásárolt, a céh többi tagja, ha áru híján 
volt, ugyanolyan feltételek mellett részesült a portékában. Az árunak meg 
volt a maga igazi ára, amely a kereskedőt hozzájuttatta a tisztességes meg-
élhetéshez, de a mértéktelen haszonhúzást lehetetlenné tette. A kamatszedést 
még az egyházatyák bélyegezték erkölcstelennek. 

Emberileg érthető, ha a zsidóság a maga külön moráljával könnyebben 
és gyorsabban kijátszotta ezeket az elveket, mint a keresztény iparos-keres-
kedők és élénk üzleti szellemével igyekezett minden alkalmat gátlás nélkül 
felhasználni a meggazdagodásra. A keresztesháborúk nagy pénzügyi terhei 
a hadviselő nemességet, a fejedelmeket és a királyokat egyaránt rászorították 
a kölcsönökre s a zsidó pénzváltók, kereskedők olyan uzsoráskodást vittek 
végbe világszerte, hogy a Szentfölről visszatérő lovagok teljesen eladósodtak. 
Magyarországon a zsidó vámszedők, kamaraispánok, pénzváltók, főleg pedig 
a sókamarások az embertelen kapzsiságnak olyan megdöbbentő példáival 
szolgáltak, hogy az Aranybulla 1231-ben kénytelen volt intézkedéseket hozni 
ellenük — nem sok sikerrel. A középkori keresztény polgárok (különösen az 
északi fajokhoz tartozók) idegenkedtek az előázsiai és mediterrán népek és 
zsidók kereskedelmi szellemétől s a pénzügyi műveleteket kénytelenek voltak 
hosszú ideig (még Angliában is) a levantinusokra, olaszokra és zsidókra bízni. 
A középkori zsidóság shylocki szelleme azonban időnként annyira elvisel-
hetetlenné vált,- hogy az államok egymásután voltak kénytelenek tiltó rend-
szabályokat életbeléptetni a zsidó kereskedők és pénzemberek megfékezése 
érdekében. 

Ilyen és ehhez hasonló gazdasági és szociális okok, nem pedig külföldről 
importált eszmék miatt szorították vissza a zsidóságot bizonyos korlátok 
közé és Stern Samu nagyon lebecsüli a magyar értelmiséget, ha azt hiszi, hogy 
a zsidókat «béklyóba szorító korlátozásokat» külföldről importált eszme-
bacillusoknak lehet előtte feltüntetni. Ezekkel a kérdésekkel azonban nem 
érdemes bővebben foglalkozni, felesleges Fortunátus Imréről és a többiekről; 
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beszélni. Az elfogulatlan magyar történetírás bőséges adatokat sorol fel a 
zsidóság történelmi szerepéről. Sokkal inkább szükséges, hogy ismertessem 
a zsidó emancipáció korát s benne a zsidóság szerepét. 

Stern Samu füzete szeretné úgy feltüntetni a zsidóság szerepét, mintha 
az egész modern magyar életet ők építették volna fel, mintha a XIX. és a 
XX. század ipari és kereskedelmi újításait mind a zsidók teremtették volna 
meg, mégis szegények, a legszegényebbek maradtak volna. Egymásután 
sorolja fel a zsidó gyár- és bankalapítókat, büszkén emlegeti a bányatársa-
ságok zsidó alapítóit, az 1855-ös országos kiállításon elért zsidó sikereket, hogy 
aztán váratlan fordulattal kimutassa : a zsidóság a fizikai munkában is szám-
arányán felül veszi ki a részét. 

A szerző és a zsidóság igyekszik szuggerálni azt a gondolatot, mintha 
gazdasági és kereskedelmi teremtő erő és invenció csak a zsidóságban volna 
meg. Ezt a zsidó szuggessziót igen sokan ellenállás nélkül fogadják s még 
értelmes magyar emberek is gyakran hangoztatják a zsidóság gazdasági 
felsőbbrendűségét. Ezt a nézetet terjesztette Werner Sombart is. Vele szemben 
Émile Sayous francia gazdaságtörténész és mások is megállapították, hogy 
a középkor és az újkor nagy pénzügyi és gazdasági kezdeményezéseiben nem 
vittek vezetőszerepet. A Thurzók, a Fuggerek nagystílűsége mellett eltör-
pülnek a zsidók. Az Angol Bankot keresztény aranyművesek alapították, 
a Kelet Indiai Társaság megszervezéséhez sincs közük a zsidóknak. Stern 
Samu néhány zsidót sorol fel, akik még a XVIII. században bankalapítási, 
csatornázási tervekkel foglalkoztak. Az első takarékpénztárat mégis magyar 
ember, Fáy András alapította, az első megépült csatorna is magyar alkotás 
s a barokk Magyarországon nem egy főurat lehet említeni, mint az ipar 
úttörőjét. 

Mindezekről a kérdésekről azonban lehet vitatkozni. Még csak relatív 
kértémérők sincsenek bizonyos gazdasági alkotások, kereskedelmi tények, a 
gazdasági életben nagy szerepet játszó találmányok megítéléséhez. A jelen-
ségek ügyes, vagy még ügyesebb csoportosítása lehet játék a játék kedvéért, 
vagy egy kitűzött propaganda cél érdekében. Meggyőző erővel azonban a 
történelmi jelenségek ilyen jellegű csoportosítása nem igen rendelkezik. Stern 
Samu írása akkor válik gyengévé és igazán erőtlenné, amikor a mai korszak 
vizsgálatához ér és a számok fegyverét akarja felhasználni vélt igazsága 
védelmében. 

A szerző megállapítja, hogy a magyar zsidóság képviselőivel a főrendi-
házban, a felsőházban, a tudományban, az orvosi és mérnöki karban, a szel-
lemi pályákon, az állami hivatalok vezető pozícióiban, miniszteri és állam-
titkári székekben is találkozhatunk az 1867 után bekövetkezett liberális 
aranykorszakban. De ott vannak a zsidók az államhivatalok vezető pozíciói-
ban, a főpolgármesteri és alpolgármesteri székben, a felsőbíróságok ítélkező 
tanácsainak élén. S miután mindezt szépen elsorolja, rögtön megállapítja, 
hogy az 1910-iki statisztikai adatok szerint 11.3 százalék, míg az 1920-as 
adatok szerint 14 százalék volt a zsidók arányszáma a fizikai munkások 
között, tehát csaknem háromszorosa az országos arányszámnak. 

Nem tudom, hogy Stern Samu milyen alapon kategorizálja a fizikai 
munkásokat. Mindenesetre megpróbálom a való helyzetet, az 1930-iki nép-
számlálás alapján bemutatni. Ezekből az adatokból kiderül, hogy a zsidók 
arányszáma a gazdasági cselédek között 0.14 százalék, a gazdasági munkások 
között 0.1 százalék, a bányászok és kohászati segédszemélyzet körében 0.1 
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százalék, az ipari segédszemélyzet soraiban 4.6 százalék, a közlekedési segéd-
személyzetben 1.3 százalék, az egyházi és polgári közszolgálat és szabadfog-
lalkozású segédszemélyzet körében 3.5 százalék, a napszámosok körében 1.4 
százalék, a házi cselédek között 1 százalék, egyéb foglalkozású segédszemély-
zet körében 3 százalék s csupán a kereskedősegédek között 28.4 százalék. Az 
úgynevezett proletáriátusban tehát a zsidóság 2.7 százalékkal van képviselve, 
noha országos arányszáma 5.5 százalék. A 107.000 főnyi zsidó proletáriátus 
441.000 lelket számláló összzsidóságnak csak 24.2 százalékát teszi ki. Ezzel 
szemben a 3,798.000 főnyi nemzsidó proletáriátus az ország 8,247.000 nem-
zsidó népességének 46 százaléka. Míg tehát az ország keresztény lakosságából 
minden második, a zsidóságból csak minden negyedik ember tartozik a 
proletáriátushoz. De az egyéb nehéz és kemény munkát jelentő foglalkozások 
körében is feltünően kicsiny a zsidóság arányszáma. A kovács- és lakatosok 
közül 2.1, a kőművesek közül 0.1, asztalos, ács, bognárok közül 1.9 százalék 
a zsidóság arányszáma. 

Igazán nem lehet megérteni tehát, hogy Stern Samu honnan veszi ezeket 
az adatokat. 

Annál inkább igazat kell adni nekünk, hogy 1790 óta, II. József türelmi 
rendelete óta a zsidóság rendkívüli mértékben tört be a magyar élet területére. 
Míg 1720-ban 0.5 százalék volt a zsidóság arányszáma Magyarországon, ez az 
arányszám nem egészen kétszáz év alatt tízszeresére emelkedett. Az elmult 
száz év alatt a városlakó zsidóság arányszáma 18 százalékról 72 százalékra 
szökött fel. Ez a szám rendkívül érdekesen mutatja, hogy a falusi zsidók 
hogyan szivárogtak be a városokba s lepték el annak gazdasági, pénzügyi és 
szellemi életét. 

Amíg a zsidóság arányszáma a proletáriátusban feltünően csekély, 
addig az arányszám fokozatosan emelkedik, amint a magasabb életnívót élő 
társadalmi osztályok felé haladunk. Jellemző adat erre a tényre, hogy míg a 
kisbirtokosoknak és kisbérlőknek csak 0.17 százaléka zsidó, addig a 200 és 
1000 hold közötti birtokosoknak 14 százaléka, a 200 és 1000 hold közötti 
bérlők 25 százaléka zsidó. Betört a zsidóság a legvagyonosabb társadalmi 
rétegekbe is. Az 1935. évi tiszti címtár adatai szerint a 850 kormányfőtanácsos 
közül 330, tehát 40 százalék a zsidó. Egész sereg zsidó nagyiparos és nagy-
birtokos kapott báróságot a kiegyezési korszak után. 290 zsidó kapott nemes-
séget és 25 báróságot. A bárók és grófi családok közül és a régi magyar nemesi 
családok tagjai közül igen sokan házasodtak össze a zsidókkal s körülbelül 
2000-re lehet tenni azoknak a magyar családoknak a számát, akik zsidókkal 
kötöttek házasságot. 

Összefoglalva az itt játszi könnyedséggel felsorolt adatokat, megállapít-
hatjuk, hogy a zsidóság arányosodása a proletáriátusban 25 százalék, a 
magyarságé 46. A kispolgárságban a zsidóság 40 százalék, a magyarság szintén. 
A középosztályban a zsidóság már 28 százalékkal szerepel, míg a magyarság 
csak 7 százalékkal. 

Stern Samu önkényesen összeválogatott adatai, amelyek az önálló ipa-
rosokra, a kereskedelmi és hitelélet munkásaira vonatkoznak, a legkevésbbé 
sem keltik fel azt a meggyőződést, mintha Magyarországon a zsidóság túl-
ságosan háttérbe szorult volna vagy mintha különös igazságtalanságok tör-
téntek volna a zsidóság rovására. A zsidóság természetes szaporodása kétség-
telenül megállt Magyarországon és ennek tulajdonítható be, hogy bizonyos 
eltolódás történt a magyarság javára. Ez az eltolódás azonban még korántsem 
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kielégítő a magyar faj szempontjából. Az orvosok közül még mindig 34.5 szá-
zalékos arányban veszik ki részüket ebben a munkakörben, a gyógyszeré-
szeknek 19, az állatorvosoknak pedig még mindig 24 százaléka zsidó, holott a 
numerus clausus törvénye már régóta életbelépett. A nagyobb városokban 
a zsidó orvosok száma még mindig megdöbbentően nagy. Budapesten 40.1, 
Győrött 50, Pécsett 28, Szegeden 22, Miskolcon 47, Debrecenben 29, Székes-
fehérvárott 30, Sopronban 35, Baján 29 százaléknyi a zsidó orvosok aránya. 
Budapesten a zsidó ügyvédek száma 1930-ban 56 százalék, Győrött 55 száza-
lék, Pécsett 43 százalék, Szegeden 52 százalék, Miskolcon 60 százalék és Deb-
recenben 53 százalék. 

Ezek az adatok egyáltalában nem mutatják azt, mint hogyha a zsidóság 
nagyon elszegényedett volna, mint ahogyan ezt Stern Samu igyekszik kimu-
tatni. Stern Samu szerint téves az a beállítás és tendenciózus is, amely a hazai 
zsidóságot úgy akarná feltüntetni, mintha a javak elosztásában kivételes 
helyzet jutott volna neki osztályrészül. Szerinte a Magyarország zsidóságának 
kilenctized része teljes nincstelenségben szenved. Szerinte a szegény zsidók 
száma 0.7 százalékkal mulja felül 5.1 százalékos országos arányszámukat. 
Tehát a zsidók között aránylag még több a nincstelen, mint a nemzsidók 
között. Azt hiszem, hogy ezekre az adatokra az előbb felsorolt statisztikai 
adatok világosan rácáfolnak. 

A nemzeti jövedelem-megoszlás arányáról azonban mégis kell néhány 
adatot felsorolni Budapesten a bérjövedelem 50 százaléka jutott a zsidó ház-
tulajdonosknak. A különböző nemzetgazdászok számításai szerint Magyar-
országon minden zsidóra átlagban fejenkint 2506 pengő évi jövedelem jut, míg 
a magyarokra átlagban fejenkint csak 427 pengő. A zsidók jövedelmei és 
ezzel együtt életszínvonala tehát hatszorta kedvezőbb, mint a magyarságé. 
Ha a budapesti 100.000 pengőn felüli jövedelmeket hasonlítjuk össze, akkor 
az az érzésünk, hogy a fenti számítások megfelelnek a reális helyzetnek. Buda-
pesten 100.000 pengőn felüli évi jövedelmet vallottak be 121-en, ebből zsidó 
102, tehát 84.3 százalék. A 30-tól 100.000 pengőig terjedő évi jövedelemmel 
bíró 85.6 százaléka zsidó, 30.000 pengőn felüli évi házbérjövedelmet bevalló 
adóalanyok közül 81.1 százalék zsidó, a 30.000 pengőn felül évi jövedelmet 
bevalló földbirtokosoknak pedig 36 százaléka zsidó. 

Stern Samu a sok hangulatos lírai érvelés mellett még néhány számada-
tot mutat be, hogy olvasóit meggyőzze a zsidóság rendkívül hazafias maga-
tartásáról. Azt írja, hogy 10.000 magyar zsidó hősihalott tet t tanubizonyságot 
a «zsidóvallású» magyar katonák hazafias önfeláldozásáról. 

Erre az állításra csak Kovács Alajosnak, a Statisztikai Intézet volt igaz-
gatójának adatait kell közölni. Itt 168.686 hősihalottról vannak hivatalos fel-
jegyzések. Ebből 4344, tehát 2.57 százalék a zsidó, ami több mint 50 százalékkal 
kevesebb, mint amennyi zsidó elesettnek kellene lenni, mivel a katonaköteles 
lakosságból 5.25 százalék volt a zsidó. A világháború összes hősihalottainak 
száma körülbelül 500.000. A zsidó halottak száma pedig Stern Samu szerint is 
10.000, holott a zsidóság arányszáma szerint legalább 27.000-nek kellene 
lennie a hősihalottak számának. 

Stern Samu foglalkozik azzal a váddal is, hogy a zsidóság túlságosan 
nagy szerepet játszott a bolsevizmusban. Ezt a vádat tagadja, viszont azt 
hiszem, hogy felesleges megcáfolni adatait, mert hiszen még él az a generáció, 
amely pontosan emlékszik a magyar vörös rémuralom napjaira s arra a meg-
döbbentően nagy szerepre, amelyet a zsidóság vállalt a kommunista forrada-
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lomban. Az azóta bekövetkezett események, a különböző rendőri krónikák 
adatai is élénken cáfolják Stern Samu védekezését. 

A szerzőnek az az állítása, hogy a bolsevizmus tanai époly távol állnak 
a zsidó vallástól, mint a kereszténytől, elfogadható, mert hiszen ezt neki, mint 
a magyarországi izraelita hitközség elnökének, igazán tudnia kell. Azt azon-
ban nem lehet letagadni, hogy a zsidó fajú egyének szerepe az orosz bolseviz-
musban, a magyarországi proletárdiktaturában, a németországi marxista 
pártokban feltünően nagy volt. 

A zsidóságot ma már mindenütt fajnak tekintik s fajnak tekinti önmagát 
is. Az utódállamok által megszállt magyar területeken élő zsidók legnagyobb 
része gyorsan asszimilálódott s a mépszámlálás során zsidó nemzetiségűnek 
vallotta magát. Míg 1910-ben a felvidéki zsidóság 45 százaléka magyarnak 
vallotta magát, a megszállás után már jóval kisebbnek volt ezt bátorsága 
megtenni. A magyar anyanyelvű zsidóságnak tehát 70 százaléka máról-
holnapra megfeledkezett magyarságáról. Az erdélyi zsidó nemzeti szövetség 
ügyvezető elnöke kijelentette, hogy az utolsó esztendők történelme keresztül-
gázolt az asszimilációs politikai mentalitáson s az erdélyi zsidóság nem vallja 
magát sem magyarnak, sem románnak, csak zsidónak. 

A zsidóság tehát fajnak deklarálta önmagát ott, ahol ezt jónak látta, de 
még mindig felekezetként akar jelentkezni, ahol ezt a szerepet hasznosan 
kihasználhatja. Stern Samu füzete éppen ezért célját tévesztett, mert úgy 
akarja bemutatni a zsidókérdést, mintha az felekezeti kérdés volna s mintha 
az izraelita magyarok vallásuk miatt részesülnének üldöztetésben. Igazságot 
követel a magyar zsidóság számára, amelyet szerinte az ellenforradalom óta 
sorozatosan a háttérbe szorítanak és üldöznek. Stern Samunak igaza van, ha 
igazságot követel a zsidóság számára, de ugyanakkor a magyarságnak is igaz-
ságot kell követelnie saját faja számára. És ha a magyarság mindenkor meg 
tudta magát védeni a külső megszállások ellen és kész arra, hogy élete árán 
is megvédje hazáját a kívülről jövő imperialista törekvések ellen, akkor nem 
lehet rossznéven venni tőle azt sem, ha ráeszmélve a statisztika által is igazolt 
helyzetre, igyekszik magát megvédeni egy tőle idegen faj belső hódítása, belső 
imperializmusa és megszállása ellen is. A magyarság türelmes még. 
Türelmes volt a nemzetiségekkel szemben, türelmet tanusított a zsidósággal 
szemben, de azt józanul nem szabad kívánni, hogy ez a türelem saját érde-
keinek feláldozásáig menjen. A magyarországi antiszemitizmus csak addig 
izzik, amíg igazságot nem szolgáltatnak a magyarságnak. Igazságot határain 
kívül és határain belül s az igazság az, hogy a zsidóság a magyar föld javaiból 
csak a számarányát megillető részt hasítsa ki és ne akarja gazdasági túlsúlyá-
val, a szellemi élet pozicíóinak elfoglalásával a maga különálló érdekeit és 
politikáját ráerőszakolni a nemzet többségére. Ha a zsidóság belátná azt, hogy 
a mai helyzet egészségtelen és ennek fenntartása csak robbanásra vezethet, 
saját érdekében is maga segítené elő az evolúció útját . Sajnos, az a szellem, 
amelyen Stern Samu sokszázezer példányban szétküldött füzetéből árad, ilyen 
irányban semmiféle reménnyel nem biztatja a magyarságot. 


