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Faj vagy felekezet?
Tizenegy jellegzetes arcot mutatunk be 

olvasóinknak. Már egyszer, régebben közölt a 
Szózat hasonló arcképsorozatot és talán akad 
olvasóink között, akit az arcok közös jellege 
és szembeszökő hasonlósága megtéveszt s azt 
hiszi, hogy ugyanazok az arcok kerültek eléje. 
Neon, Akkor az orosz szovjet vezetőinek arc
képeit közöltük, akiknek pedig- képmását most 
bernníajuk, valamennyien

német birodalmi képviselők,
%  most feloszlatott német birodalmi gyűlés tag
jai. Természetesen valamennyien a baloldali 
radikális pártokhoz tartoznak. Négyen közü
lük: 'Schwartz. Epstein, Rosenberg és Katz a 
kommunisták, öten : Rosenfeld, Kamenew, 
Hilf erdin a, Eggerstedt és Herz szociáldemo
kraták és ketten: Dernburg és Schiffer „német 
nemzeti demokraták“. A hasonlóság az orosz 
szovjet nagyságai és a német „népvozérék“ kö
zött szembetűnő. Ugyanazok u jellegzetes vo
nások, amelyek a kiválasztott nép minden 
egyes tagjánál kifejezetten vagy elmosódva, 
de mindig feltalál hatók, még akkor i«, ha egyik 
részük orosz, más részük német, magyar, olasz, 
vagy más néphez tartozónak mondja magát. 
Már aszerint, hogy melyik ország területén ól 
5s szerzi meg a maga szívós és kíméletlen mód
ján a gazdagságot és hatalmat.

A bemutatott német birodalmi képviselők 
között néhány em-ópaszerte ismert névvel ta
lálkozunk. Szerepel közöttük Dernburg, aki 
valamikor, még Vilmos császár idejében gyar
matügyi államtitkárságot viselt. Ma Berlin
ben a kislakás-bizottság elnöke és Berlin óriási 
takásnyomoruságáérl őt átkozzák. Kats Ivánt, 
a kommunistát, Németországban „Rettenetes 
Iván“ néven emlegetik. A dél szászországi kom
munista felkelés tette hírhedtté nevét. Ü volt 
ez, aki a fegyveres terrorcsapatokkal elfog
lalta Falkenstein várát, ahonnan csak a Reiehs- 
fvehr-csapattok tudták rendszeres ostrom után 
kiverni s rémuralmának véget vetni. Azt állít
ják -róla, hogy minden eshetőségre készen zse
bében hordja gyógyithatatlan elmebaját tanú
sító orvosi bizopyitványt. Schwarz, kinek ké
pét, mint a legszebbet és leggyönyörködtetöb-

bet, középre helyeztük, kommunista közokta
tásügyi tanácsos Berlinben és az ő irányítása 
szerint nevelik a német főváros proletár gyer
mekeit, Rosenberg színién a gyermeknevelés
sel foglalkozik, előkészítve a német nép jövő
jét. Epstein, a német Esztergályos és Egger
stedt, akit valószínűleg a németek tekintenek 
saját „hajrudi“-jukuak, llosenfeld, Kamenew, 
aki forradalmi miniszter volt, egészíti ki a
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csokrot, mely a német birodalmi gyűlés haza
fias és keresztény elemeit egy viharos üléssza
kon át elbájolta. Kinek 1 ehet kétsége abban, 
hogy ezek a képviselők vajéban hazafias gon
dossággal és aggodalommal őrködtek a német 
nép érdekei felett és munkálkodtak Német
ország hatalmán és fejvirulásán.

Képeink közreadására aktuális alkalmat a 
magyar királyi Kúria nem régen hozott ítélete 
nyújtott. A Kúria ugyanis röviddel ezelőtt két

heti fogházra Ítélte jogerősen Kódár Lehelt 
egy olyan cikkéért, melyben elkeseredetten os
torozza a zsidóság .viselkedését Az ítélet indo
kolása kimondja, hogy a zsidóság nem faj, ha
nem feiákezet és így a zsidóság ellen intézett 
hírlapi támadás a büntetőtörvénykönyvuek a 
felekezetek elleni izgatást tiltó szakaszaiba üt
között. Tizenegy képet mutatunk bo ezen az 
oldalon, tizenegy olyan arcot, melyekben min
denki első tekintetne, felismeri a zsidót, fis ezen 
tizenegy arc viselője közül

egy sem zsidó felekezetű.
A német birodalmi gyűlés parlamenti al

manach jónak tanúsága szerint — melybe min
den képviselő maga diktálta be életrajzi ada
tait — a tizenegy között egy sincs, aki a zsidó 
vallásfelekezethez tartoznék. Tulnyomórészük 
felekezetnélküli, három közülük ma már luthe
ránus.

Hogyan van az tehát, hogy mégis vala
mennyien kétségtelenül — zsidók. Hogy van 
az, hogy mindenki felismeri rajtuk a zsidóság 
közös vonásait.

Tisztelettel kérjük a magyar királyi Kú
ria ama büntető tanácsénak tagjait, kik 
Kádár Leltél ügyében ítélkeztek, tekintsék meg 
ezeket az arcképeket. Vegyék figyelembe, hogy 
azok közül, akiket ezek az arcképek' ábrázol
nak, egyik sem tartozik az izraelita vallásfele
kezethez.

Hogyan van az, hogy bár a német nemzet 
parlamentjének tagjai, akiket német választók 
küldöttek a birodalmi gyűlésbe, bár német föl
dön születtek és németül beszélnek, még sem 
tekinti és tekintheti őket senki németeknek, 
amint Trotz.ki.it, Sluovjovef. Ha (leket, Bron- 
steiut, Apfelbánmot vagy Sobelsolmt, a szov
jet vezéreket sem néz! senki orosz nevük da
cára orosznak. Vegyék tekintetbe, hogy bár 
fclékezetnélküliekké lettek, avagy keresztény 
vallást vettek is fel, a zsidó fajiéig jellege le
tör üLh eteti énül ott ül arcukon. És kétségtele
nül, letagadhatatlaiüul zsidók maradnak a zsi
dók. akármelyik vallás vagy nemzet keretéiben 
helyezkedtek is el. Vegyék tehát, revízió alá 
állásfoglalásukat s legalább pro foro interno 
döntsék cl újólag, hogy a zsidóság: faj vagy 
f e l e k e z e t i


