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Tízéves, viszonylag rövid temesvári tevékenységem idején, a tudós Singer 
Jakab egykori fõrabbi munkáit tanulmányozva jöttem rá, hogy milyen óriási sze-
repet játszott a Bega-parti város zsidósága Temesvár, a bánsági polgári megvalósí-
tások fellegvárának kialakulásában. Sajnos temesvári éveim (1975–1985) nem vol-
tak ideálisak a város kisebbségeinek, köztük az egykori zsidóság, hagyatékának
kutatásához. Romániából véglegesen eltávozva az új környezetbe való beilleszke-
dés nehéz évei ugyancsak kedvezõtlennek bizonyultak az ilyen irányú kutatások-
hoz. A nehézségekhez az is hozzájárult, hogy a romániai rendszerváltozás után 
a Temesvári Bánsági Múzeumban tevékenykedõ egykori kollégákkal való meg-
egyezés alapján, megmaradva régi kutatási területemen, Bánság mezõgazdaságá-
nak és iparfejlõdésének történelmével foglakoztam. Ennek ellenére reméltem és
vártam, hogy a megváltozott politikai helyzet a temesvári és bánsági zsidóság tör-
ténetének kutatási irányában is pozitívan fog hatni. Valóban, Victor Neumann,
Ionel Popescu és fõleg Tiberiu Schatteles kutatók tevékenysége jelentõs haladást
jelentett ezen a téren. Mégis, különösen Neumann esetében, Temesvár történeté-
re vonatkozóan e munkák nagy része csak felületes – de mindhárom szerzõ ese-
tében hiányzik a zsidóságnak a város társadalmi életében játszott szerepének 
a bemutatása. Akárcsak a korábbi legtöbb magyar vagy német szerzõ esetében,
úgy a késõbbi román szerzõknél is a hangsúly megmaradt a zsidóságnak a város
gazdasági, kereskedelmi fejlõdésében betöltött, valóban kimagasló szerepének
hangsúlyozásánál. Márpedig a város fejlõdését figyelve fel kell hogy tûnjön az 
a tény, miszerint az 1717–1867 közötti idõben, az elsõsorban katonai és admi-
nisztratív eredetû, némiképp merev német polgárságot 1867–1918 között egy ru-
galmasabb, hajlékonyabb, rendkívül széles mûveltséggel rendelkezõ, többnemze-
tiségû, de fõleg zsidó eredetû polgárság váltotta fel. Ezt a változást tükrözte visza
mind a kulturális, mint a jótékonysági és a sportegyesületek kezdeményezõinek
és tagjainak névsora is. 

Ismeretes, hogy a magyarországi zsidóság emancipációjának elõkészítésében
jelentõs szerepet játszott az 1848-as forradalmat megelõzõ évtizedekben, helyi 
viszonylatban az 1832–1836 közötti pozsonyi országgyûlésen részt vevõ bánsági,
elsõsorban a Temes megyei nemesi küldöttség tagjainak tevékenysége.1 Az 1829–
1835 közötti idõben e fiatalok egyik legismertebb tagja Temes megye alispánja,
Császár Sándor volt.2 Ami Magyarországot illeti, az 1840. évi XVIII. törvénycikk
szabaddá tette a zsidók számára is mind a gazdasági, mind a kereskedelmi tevé-
kenységet, az idegen munkaerõ használatát és a kulturális, jótékonysági egyesüle-
tek létrehozását. Az állandóan fellépõ helyi akadályoztatások ellenére a szabad ki-
rályi városokban élõ zsidó lakosság egyötöde 1848-ban már kereskedelmi és ipari
tevékenységet ûzött. Az eddig ismert szakirodalom alapján a forradalom kitörése
elõtti liberálisabb években, 1846-ban alakultak a Temesvár-gyárvárosi és Temes-
vár-belvárosi nõegyletek. história
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Ami ezek tevékenységének kezdeteit illeti, sajnálattal kell megállapítanunk,
hogy mind a mai napig nem sikerült rábukkannunk Singer Jakab A Temesvár-gyár-
városi izraelita nõegylet hetvenöt éves története címû munkájára, amely minden
bizonnyal értékes adatokkal szolgálna a témával kapcsolatban.3 A belvárosi izrae-
lita nõegylet 75 éves tevékenységének megünneplésére – a háború utáni bizonyta-
lan évekre való tekintettel –  valószínûleg csak 1923-ban kerülhetett sor. Ezt mu-
tatja a Temesvarer Zeitung 1923. évi 289. számában megjelentetett összefoglaló is.4

Azt, hogy mindkét nõegylet valóban már 1846-ban megkezdte tevékenységét,
Geml József volt városi fõjegyzõ és polgármester a város 1870–1920 közötti törté-
netét feldolgozó, 1927-ben megjelentetett, kitûnõen dokumentált munkája is
bizonyította.5 Ahhoz, hogy valóban értékelni tudjuk a temesvári izraelita nõegyle-
tek korai tevékenységét, meg kell jegyeznünk, hogy az elsõ világháború elõtti Ma-
gyarországon hasonló egyesületek Debrecenben 1850-ben, Nagyváradon 1869-ben
és Pesten 1866-ban alakultak. Igaz, jóval korábban, már 1816-ban létezett hasonló
egyesület Bécsben. 

Az 1846. év végén alakult Temesvári Gyárvárosi Nõegylet élén a Fischl
Charlotte vezetése alatt álló – Fischl Babette, Schlachter Charlotte, Kohn Katalin,
Pollak Johanna, Spiller Lisette, Jeiteles Júlia, Mezer Maria, Rechner Therese,
Blau Resi, valamint Goldstein Hanni nevû hölgyeket magába foglaló – vezetõség
állott. Az egylet által foglalkoztatott bábaaszony – Ruhig Éva – jelenléte arra
utal, hogy a hölgytársulat tevékenységének középpontjában a gyárvárosi árvák,
özvegyek és más vallású szegényebb sorsú nõk támogatása állott. A más vallá-
súak felé történt nyitást jelzi a társulat tevékenységét segítõ Paul Besselinovits
(valószínûleg Veszelinovits) városi fõkapitány feleségének aktív segítsége is.
Veszelinovitsné mellett az egylet támogatói között találjuk a valószínûleg szintén
a Gyárkülvárosból származó Jaromiss nevû gyógyszerészt, Stein kereskedõt és
Consta gõzfürdõ-tulajdonost is.6

Az 1848-as forradalmat megelõzõ évek viszonylagos szabadelvû hangulata el-
lenére a forradalom kitörése után nagyon sok magyarországi városban virulens an-
tiszemita hangulat uralkodott. Ez történt Temesváron is, ahol – habár 1848. már-
cius 18-án, a forradalom ünnepén, az egykori Jenõ herceg (a késõbbi Szabadság)
téren felállított imasátrakban együttes hálaadó imát rendeztek a katolikus, orto-
dox, református egyház és a zsidó hitközségek tagjai – a téren jelen lévõ hangos
antiszemita csoport mégis kövekkel támadt a zsidó csoport sátrára. 

A népgyûlés által megválasztott vezetõség a Preyer Nepomuk János, Felix 
Ignác és Kraul György személyébõl álló alcsoportot bízta meg a helyi Nemzeti Gár-
da megszervezésével. A népgyûlés által megszavazott határozat 12. pontja értel-
mében az alakítandó Nemzeti Gárda tagja lehetett a város minden polgára – nem-
zeti és vallási különbség nélkül. Ugyancsak a népgyûlés határozata értelmében az
alakítandó gárda parancsnokságát Hiller Gundar – tartalékos õrnagy, az egykori
Butyini Hiller Károly (1748–1819) táborszernagy fia – hatáskörébe helyezték. Kü-
lönálló fegyveres csoportot szerveztek a Katolikus Szeminárium és az 1841–1848
között a városban mûködõ Filozófiai Fõiskola diákjai; ennek szabályzatát a Kultu-
rális Minisztérium 1848. május 13-án hagyta jóvá. Mivel a régi (az 1782-ben a sza-
bad királyi város német és szerb polgárainak sorából alapított) alakulatok
viszautasították a zsidó polgárság felvételét, a fiatal zsidó nemzetõrök elhatároz-
ták egy, a saját tagjaikból álló egység létrehozását. Habár idõközben a Temesvári
Bíróság határozatban utasította a zsidó polgároknak a nemzetõrségbe való felvé-
telét, a régi polgári alakulatok ezt csak július 16-ika után hajtották végre. Ekkor 
lépett be a Temesvári Nemzeti Gárdába a helyi zsidó ifjak közül: Assael János, 
a Schlesinger és Ausländer testvérek, Mevorach Ábrahám, Haldele Dávid, Wolf
Solquir, Amigo Ignác, Derera Izrael, Szabadi Emánuel, Hazai Ernõ, Beamter Mó-
ric, Fischbein Mór, Nissim Áron, Grünblatt Ignác, Politzer Heinrich, Schmied 86
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Rudolf, Vásári E. Henstädter, Waldmann Nathan, Stern Jakab, Spitzer Jakab,
Spitzer Ignác, Deutsch József, Weinmann Lázár, dr. Manovill Miksa, dr. Reiner Jó-
zsef, dr. Türk Wilmos és dr. Schwimmer Móric.7

A város vezetõségének határozott fellépését a zsidóknak a Nemzeti Gárdába
való felvétele érdekében nagy örömmel nyugtázta a helyi Temesvarer Wochenblatt
1848. évi 30. száma: „Dicsõség és elismerés derék polgárainknak, melyek a zsidó-
ságnak a polgári gárdába történõ felvételét egyhangú határozatukkal is bizonyít-
ják, hogy mennyire szívügyükké vállott a szabadság, egyenlõség és testvériség
szellemében való gondolkodás.” A helyi sajtó pozitív fellépése ellenére a Jenõ her-
ceg téri incidenssel nem zárult le a város lakosságának bizonyos rétegeibõl kiin-
duló, zsidóság elleni hangulatszítás. A következõ napokban az antiszemita jellegû
megmozdulások egyre inkább a Gyárkülváros környékére szorítkoztak, ahol a he-
lyi lakosságot a Maz, Kreutter és Suchan nevezetû kocsmárosok mozgósították,
követelve, hogy a negyedbõl ûzzék el az utóbbi évtizedekben oda letelepedett zsi-
dó családokat.8

Idõközben az antiszemita hangulat annyira erõsõdött, hogy adott pillanatban
a helyi hatóságok is nekifogtak elkészíteni a kilakoltatandó családok névsorát. A
zsidóellenes kezdeményezésekkel párhuzamosan a helyi zsidó lakosság képvise-
lõi – Naschitz Adolf és Jeiteles Markus vezetésével – Pesten, a forradalmi kormány
képviselõinél kerestek támogatást. Az ügyben az ideiglenes kormány Klauzál Gá-
bor, Szemere Bertalan és Pulszky Ferenc által vezetett jogi csoportja döntött, írás-
ban szólítva fel Temesvár városának vezetõségét, hogy biztosítsa minden zsidó
nemzetiségû polgárának „személyes szabadságát és tulajdonát”.9 A kormány hatá-
rozata a rendelet végrehajtását a Temesvári Nemzeti Gárda felelõsségi körébe utal-
ta át, amely Preyer Nepomuk János polgármester parancsnoksága alatt állott. Ta-
lán ezzel lehet kapcsolatba hozni azt, hogy hónapokkal késõbb a belvárosi zsidó
hitközség 1130 forint összeget ajánlott fel a nemzetõrség felszerelésére, és azt a
tényt is, hogy a gyárvárosi nõegylet 400 forint értékû egész vagyonát ajánlotta fel
a magyar forradalom ügyének támogatására.10

Az 1848–49-es forradalom idején Temesvár szomszédságában, Arad, Lugos és
Nagybecskerek zsidósága tett kísérleteket a liberális szellemben mûködõ egyesü-
leteik megszervezésére.11 A forradalom leverését követõ években mind országszer-
te, mind Temesváron szünetelt a társadalmi egyletek, köztük a Temesvári Izraeli-
ta Nõegyletek gyárvárosi és belvárosi csoportjainak tevékenysége. Korlátozott 
és állandó hatósági felügyelet alatt álló tevékenységüket 1852. november 26-án az
egyházi, kulturális és gazdasági szervezetek tevékenységét szabályozó Egyleti tör-
vény, majd teljes szabadságukat az 1868. évi XLIV. a teljes nemzetiségi egyenjogú-
ságot biztosító, törvény rendelkezései tették lehetõvé. A két említett egyesület
1868. évi alapszabályzatának eredeti példányait a Magyar Országos Levéltár
(MOL) õrzi.12

Amint azt már a Temesvarer Zeitung 1923. december 24-ei számában megje-
lenõ beszámoló is jelezte, 1846-ban alakult meg a Temesvár Belvárosi Izraelita
Nõegylet.13 A Josef Dalmar titkár által szerkesztett rövid beszámoló szerint az ala-
pítási évtõl egész 1895-ig az egylet élén Maria Scharmann (elsõ házassága idején
Gotthilf) állt. Az elsõ években és fõleg a forradalom leverését követõ idõszakban
(1856-ban) az egylet Maria Scharmann elnök asszony és a Rosenberg Regina
(Eisenstädter Ignác felesége), valamint Edward Gotthilfné (született Rosa
Geschmann) által alkotott csoport vezetése alatt tevékenykedett. A viszonylag
szûkszavú beszámoló szerint 1910-ben az egylet élén Sternthal Salamon felesé-
ge és – mint alelnökök – Weiss Luisa, valamint Nasko Antal felesége állottak. 
Az egylet egykori, viszonylag korai okiratait, az 1860-ból származó Temesvári
Belvárosi Izraelita Nõegylet alapszabályait14 és az 1868-ban kiadott újabb alap-
szabályait a MOL õrzi.15 história
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A hagyományos, mindennapi segítõmunka mellett az említett temesvári izra-
elita nõegyletek 1864-ben – az 1863. évi nehéz bánsági szárazságot követõ ínséges
idõben – különösen kivették részüket az éhezõk támogatásából. A helyi sajtóban
„Suppen-und Fleischverteilungs-Anstalt” név alatt is ismert Népkonyha az egyko-
ri „Vastengelyes ház” épületében (ma Piaþa Dr. I. C. Brãtianu 1. szám alatt) mûkö-
dött. Ennek a népkonyhának a 213 támogatója 1366 forint értékû ételt osztott ki 
a rászorultaknak. A gyárkülvárosi Zöld Kereszt vendéglõben felállított második
népkonyha 1203 forint értékben osztott ki élelmet, míg a harmadik, a József-
külvárosban mûködõ, 898 forint értékben. Habár az általunk idézett munka szer-
zõje, Heinrich Lay nem tér ki a temesvári népkonyhákat támogató egyesületek et-
nikai öszetételének ismertetésére, közismert, hogy 1864-ben az általunk említett
zsidó nõegyesületeken kívül csak a „Bruderschaft der hl. Kindheit”, „Herz Jesu
Garde”, „Verein des heiligestens und unbefleckten Herzens Mariens” és a „Ma-
riahilf”, tehát kimondottan imaegyletek léteztek a Bega-parti városban. Az emlí-
tetteken kívül a Temesvári Izraelita Hitközség 10 iskolás korú gyermek élelme-
zését is vállalta.16

Az 1864. évi segítség mellett, a temesvári izraelita nõegyletek 1879-ben igen
jelentõs segítséget nyújtottak a Tisza folyó által elpusztított Szeged városa lakói-
nak. Ismeretes, hogy a mindeddigi legnagyobb rombolása idején a Tisza 1879-ben
a létezõ 5200 épületbõl 5000-at semmisített meg és 165 szegedi lakos halálát okoz-
ta. Az említett év március 12-én a medrébõl kilépõ Tisza elõl menekülõ szegediek
egy része Temesvárt talált menedéket. A menekültek élelmezését biztosítandó a
belvárosi Ferenc József Laktanyában és a gyárvárosi Fehér Bárány vendéglõben
népkonyhákat szerveztek. A belvárosi támogató nõegyletek között találjuk a Marie
Scharmann, Adele Schlager és Edward Gotthilfné (született Rosa Geschmann) ve-
zette szervezetet, míg a gyárvárosit a Rosa Fischl vezetése alatt álló helyi izraelita
nõegylet szervezte és irányította. A Temesvárra érkezõ menekültek megsegítése
mellett a – Heinrich Baader, dr. Ludwig Weiss és Adalbert Strasser vezetése alatt
álló, Temesvár város vezetõségének keretén belül kialakított – segítõ csoport élel-
met és ruhát szállított Szegedre. A szomszéd városi segítséget igen nagyra értékel-
te mind I. Ferenc József, aki a Bega-parti várost április 17-én látogatta meg, mind
a pesti parlament március 14-iki gyûlése. A császár rövid temesvári látogatása ide-
jén személyesen kereste fel az említett két népkonyhát, és a Gyárvárosban Rosa
Fischlnek személyesen köszönte meg a segély megszervezését.17

A harmadik temesvári izraelita nõegylet, a józsefvárosi 1871-ben Weiss Júlia
vezetése alatt jött létre. Az alapító utódai Büchler Emánuelné, Tarnóczy Julianna
és Reiter Hanna voltak. A Temesvarer Zeitung 1923. december 24-ei száma szerint
az idézett évben a józsefvárosi izraelita nõegylet élén Naschitz Árpádné, míg a
gyárvárosi élén Klein Dávidné állott. A Temesvári József-külvárosi Izraelita Nõ-
egylet 1871. évi alapszabályzatát szintén a MOL-ban õrzik.18

A jelzett temesvári izraelita nõegyletek sikeres tevékenységéhez jelentõsen
hozzájárult a Bega-parti város zsidó nõi lakosságának viszonylag magas fokú isko-
lázottsága. Az iskolázottság fokára utalnak az 1858-ban Csajághy Sándor temesvári
püspök kezdeményezésére alapított Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanõ-
vérek tanodájának 1866–1867. évi látogatási adatai, amelyek szerint a 98 tanuló-
lány közül 49 izraelita, 35 katolikus, míg a többi kálvinista lutheránus és ortodox
vallású volt. Ami a különbözõ vallású nõi szervezetek jótékonysági egyesületeit 
illeti, meg kell jegyeznünk, hogy a Schlager Adele vezetése alatt álló Római Kato-
likus Nõegylet 1867-ben, az evangélikus nõi szervezet 1889-ben, míg a reformátu-
soké 1900-ban alakult. 1895-bõl van tudomásunk, Temesvár-Erzsébetvárosban, 
a Floarea Mihailovici vezetése alatt álló Comitet de dame române (Román Hölgy-
bizottság) tevékenységérõl, amely a negyedben mûködõ román nyelvû iskolát hi-
vatott támogatni. Az egész Bánságra kiterjedõ, elsõ román nyelvû nõi szervezetet,88
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a Reuniunea Damelort (Hölgyek Egyesülete) 1872-ben Emilia Lungu Puhallo, míg
a kimondottan a rászorultak megsegítésére hivatottat Temesvár-Gyárkülvárosban,
1905-ben Dr. Traian Putici protopop (esperes) felesége – született Maria Maxi-
milian – kezdeményezte.19 Sokkal korábbiak a hasonló irányban tevékenykedõ
szerb egyesületek, melyek között a Dimitrie Tirol által Temesvár-Gyárkülvárosban
1828-ban alapított Szerb Irodalmat Kedvelõk Társulatát kell említenünk, amely,
az irodalom támogatása mellett, ösztöndíjakkal is segítette a rászorult
iskolásokat.20 Az elsõ szerb jótékonysági nõegyletet 1905-ben Julia Demetrovici
alapította. 

A Chevra Kadisától a Temesvári Zsidó Öregek Otthonának 
megalakulásáig

A Chevra Kadisa, a hagyományosan a zsidó rászorultak megsegítésére, az öre-
gek gondozására és a halottak eltemetésére hivatott Szent Egylet valószínûleg már
a török fennhatóság alatt is létezett a Bega-parti városban. Ezt a következtetést
(utalást) vonhatjuk le Assael Azriel nevezetû orvos-rabbinak 1636-ban, a zsidó te-
metõben, felállított sírkövébõl is.21 Késõbbi emlékek szerint22 a Chevra Kadisa
1748-tól létezett, és székhelye az 1762-ben épített „Zsidó Udvar”-ban volt. A Te-
mesvári Kereskedelmi és Iparkamara 1853–1856 közötti évekre szóló jelentése
szerint a temesvári szefárd zsidó lakosság Szent Egylete már 1732-ben, míg az
askenáziaké 1735-ben jött létre.23 Ugyancsak a „Zsidó Udvar”-ban volt a székhelye
az 1805–1826 között alapított Zsidó Kórháznak, amelynek a fenntartásához szük-
séges pénzjuttatásokra már 1818-tól találunk utalásokat. Késõbb az 1872-ig mûkö-
dõ kórház székhelye a Gyárvárosban volt.24

Európában az elsõ ismert Chevra Kadisa szabályzatát Prágában Juda Löw
Bezalel rabbi dolgozta ki 1564-ben. Feltételezzük, hogy Temesvárt a török hódolt-
ság idõszakában már létezõ szefárd Szent Egylet mellett 1717 után alakult meg az
elsõ temesvári askenázi temetkezési egylet. A legrégibb ismert és a mai napig is
fennmaradt Temesvári Chevra Kadisa alapszabályzatának szövegét – Alapsza-
bályzatai a szefárdikus testvér egyletnek betegek ápolására és a halottaknak izra-
elita szellembeli eltemetésére. Chevra Keduscha Debikor Chulim Vegemilut
Chaszidim – a MOL-ban õrzik.25 Az 1874. évi alapszabályzat hangsúlyozza, hogy
ez a már 150 éve (tehát 1724 körül) létezõ, Temesváron mûködõ Szent Egylet
alapszabályzata. Az 1874. évi alapszabályzat szövege kimondta, hogy életbe lép-
tével megszûnik minden régebbi, hasonló szefárd egylet tevékenysége. Az új
Szent Egylet alapszabálya részletesen kitért az egylet vezetõségére, jövedelmére
és kiadásaira, ugyanakkor szabályozta a város területén létezõ askenázi zsidó
egyletekkel való együttmûködést is. Részletes utalások nélkül, Barabás Györgyi
hivatkozik arra,26 hogy 1881-ben létezett egy, valószínûleg az askenáziak által
fenntartott Temesvár Gyárvárosi Chevra Kadisa Egylet. Az 1805–1826 között már
meglévõ Zsidó Kórház tevékenységénél kell megemlítenünk, hogy 1850-bõl 
ismeretes a Temesvári Izraelita Kórház Egylet alapszabályzata. Ezzel szoros kap-
csolatban állhatott a betegsegélyzõ egyesület, a Maskil el Dol, melynek 1860-ból
származó alapszabályzatát szintén a MOL-ban õrzik.27 A román szakirodalom 
által mellõzött vagy „elfelejtett” temesvári izraelita betegsegélyzõ egyesület kro-
nológiailag is egykorú (sõt megelõzi!) a sokat emlegetett porosz nyomdász, Ale-
xander Lisecke (1826–1905) által 1851. szeptember 30-án alapított Buchdrucker
Kranken und Viatikums-Kassét (Beteg- és Utassegítõ Nyomdász Pénztár), amely
40 temesvári nyomdászt tömörített. 

Az elsõ világháború idején a Temesvári Izraelita Nõegyletek a többi segítõ egy-
lettel karöltve kivették részüket mind a sebesült katonák ápolásából, mind a – kü-
lönösen a háború utolsó éveiben rendkivül felszaporodott – nélkülözõ családok
megsegítésébõl. Az egyre nagyobb kiadások természetesen a távolba szorították a história
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rég dédelgetett terv: egy, a kor igényeinek megfelelõ, Öregek Otthonának a létre-
hozását. Damó Jenõ információi szerint28 a Temesvár-Belvárosi Izraelita Nõegylet
1908-ban megválasztott vezetõje, az 1881-ben Lugoson született dr. Polacsek Klá-
ra (lánykori nevén Auspitz) már 1922-ben napirendre tûzte az Öregek Otthona és
a mellette mûködõ Zsidó Kórház megalapítását. A helyi események kitûnõ isme-
rõje, Szekernyés János szerint az Öregek Otthonának megalapítását Klein
Dávidné, 1914–1928 között a Temesvár-Gyárvárosi Izraelita Nõegylet vezetõje kez-
deményezte, és a megvalósítás érdekében szoros együttmûködésre hívta fel a bel-
városi és a józsefvárosi egyleteket.29 Az 1929-ben, az egykori gyárvárosi Mezõ ut-
cában (a mai Micu Klein utca 26. szám alatt) felavatott Öregek Otthonának meg-
valósításában Hübsch Dávidné 100 000 lejes anyagi támogatása mellett a Tauszig
József, Perényi Géza, dr. Rosenthal Marcell, Löw-Beer, Moravetz Gyula, Fäber Ber-
nát, Nyíri Jenõ, Klein Gyula, Klein Hillel, Kovács Mór, Deixner Josef, Friedmann
Karola, valamint a Polacsek Klára, Drexler Miksáné és Polgár Adolfné vezetése
alatt álló Belvárosi, Gyárvárosi és Józsefvárosi Izraelita Nõegyletek vették ki a ré-
szüket. Az 1929. november 10-én ünnepélyes keretek között megnyitott Otthon 5
szobája, konyhája, fürdõszobával és több raktárral ellátott épülete 4 férfi és 12 hat-
van éven felüli, jövedelem nélküli és beteg izraelita nõ számára nyújtott menedé-
ket. Itt kell megjegyeznünk, hogy 1926. október 5-e után a Temesvári Izraelita Nõ-
egyletek az akkori Erdélyi-Bánsági Zsidó Nõegyletek Szövetségéhez tartoztak. A
következõ évtizedekben az Öregek Otthonának konyhája az otthonon kivüli sze-
gényeket is ellátta élelemmel. Az 1950-es évek elején az Otthont államosították. 

Az elsõ világháború utáni temesvári izraelita nõegyletek tevékenységénél fel-
tétlenül meg kell állapítanunk, hogy ezekben az évtizedekben a régi, hagyomá-
nyos szervezetek mellett megjelentek az új, a cionista ideológia alapjánt mûködõ
csoportok is. 1939-ben az erdélyi és bánsági területeken szervezett csoportokból
55 állott a WIZO (Womens International Zionist Organisation) központ irányítása
alatt. Az új csoportokra jellemzõ, hogy – a helyi szociális tevékenység mellett –
egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a Palesztinába való kivándorlás elõkészítésére
is. Az ilyen irányú tevékenységek támogatását segítették a Temesvárt 1920 után
megjelenõ Neue Zeit /(Új Kor) címû lap, a Cionista Könyvtár, valamint a Lugosi
Kiryat Sefer kiadó sajtótermékei is.30

Bécsi gyerekek a Bánságban
Habár az elsõ világháború utáni években napirendre került, éhezõ bécsi gyere-

kek megsegítésében játszott szerepével a Temesvári Izraelita Nõegyletek tevékeny-
sége nem éri el az 1864-es és 1872-es években kifejtett segélyakcióinak méreteit,
de nemzetközi kapcsolatai és a témába vágó romániai szakirodalom hiányát is-
merve úgy véljük, hogy az események rövid ismertetése megérdemli a figyelmün-
ket. Mivel a bécsi gyerekeknek nyújtott bánsági segítség szorosan összefüg dr.
Eugenie Schwarzwald (1872–1940) és a Bécsben élõ bánsági svábok szervezeté-
nek tevékenységével, röviden ki kell térnünk az említett személy és a társulat te-
vékenységének bemutatására. 

Dr. Eugenie Schwarzwald (1872–1940) 
Az osztrák nõnevelés megalapítójaként is ismert dr. Eugenie Schwarzwald

(lánynevén Nussbaum) gimnáziumi tanulmányait szülõvárosában, Csernovicban,
végezte, majd egyetemi tanulmányait 1895–1900 között Zürichben, a német nyel-
vû területek egyetlen olyan helyén, mely a nõk számára is biztosította ezt a lehe-
tõséget. Tanulmányai elvégzése után, 1910-tõl Bécsben abban a leánygimnázium-
ban tanított, amely 1911-tõl engedélyezte a lányok számára az érettségi vizsgát. 
Iskolai tevékenysége mellett férjével, Hermann Schwarzwalddal lakásukat az ak-
kori császárváros legismertebb irodalmi és mûvészeti életének találkozó helyévé90
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alakította át. Az elsõ világháború nehéz éveiben hozta létre a szegény bécsi gyere-
kek számára az elsõ nyári táborokat. 1933 után a hitleri Németországból elûzötte-
ket támogatta, majd az Anschluss napjaiban dániai látogatáson lévõ dr. Eugenie
Schwarzwald Svájcba emigrált. Az elsõ világháború utolsó éveiben általa alapított
Akazienhof népkonyhával kezdõdött el a – késõbb világhírnevet szerzett – Wiener
Kinder aufs Land, a bécsi gyerekek vidéki vakációját szervezõ mozgalom.

A bánsági svábok bécsi csoportja
A Bécsben letelepedett bánsági svábok elsõ szervezett csoportját 1882-ben a

császárvárosban meglepõen jelentõs számban munkát találó fodrászok és fürdõ-
sök (Balwiere und Bader) alapították. 1907. május 27-én ez a szervezet felvette a
Verband der Banater Schwaben (Bánsági Svábok Egyesülete) nevet.31 1916-ban a
szervezet bekapcsolódott a bécsi gyerekek vidéki vakációinak megszervezésébe,
és 1916–1930 között jelentõs szerepet játszott 40 000 bécsi gyerek bánsági nyara-
lásának megszervezésében. A bécsi gyerekek bánsági nyaralásának igazi célpont-
jai a viszonylag gazdagabb sváb falvakban és kisebb városokban élõ jobbmódú
családok voltak, melyek, bár sokat szenvedtek a hosszan tartó háború és az azt kö-
vetõ politikai és államhoz tartozási bizonytalanságok miatt, anyagilag mégis
összehasonlíthatatlanul jobb helyzetben voltak, mint a nagyvárosok lakói. A gye-
rekek szállítását az osztrák államvasutak szakszervezete biztosította úgy, hogy a
tapasztalt pedagógusok kíséretében lévõ gyerekek 3 hónapot töltöttek a Bánság-
ban. A temesvári fogadóbizottságban a helyi sváb szervezetek képviselõi mellett
igen jelentõs szerepet játszott a helyi Volkswille szociáldemokrata lap Schaur
Michael nevezetû munkatársa, aki (1923-ban az Amerikai Egyesült Államokban
letelepedve) 1945 után a kelet-európai országokból elûzött német lakosság tenge-
ren túli emigrációjának megszervezését irányította.

Hogy igazán értékelni tudjuk, annak a jelentõségét, hogy az (idõközben három
állam között felosztott) egykori Bánságban 1916–1930 között 40 000 éhezõ bécsi
gyerek kapott segítséget, hasonlítsuk össze az adatokat az Európa-szerte ismert be-
fogadásokkal. Ezekben Svájc vezet 93 000 gyerekkel, majd következik Németal-
föld 66 000, Dánia 22 000, Svédország 10 000, Olaszország 7000, Norvégia 5000,
Luxemburg 1000, Spanyolország 937, Anglia 700, Franciaország 400 és Belgium
250 gyerekkel. Amint a korabeli sajtó is hangsúlyozta, a bécsi gyerekek bánsági be-
fogadásának legnagyobb akadályát képezték: az új határok körüli bizonytalansá-
gok és a román és szerb királyságok külügyi szerveinek idegenkedése a volt ellen-
séges országból érkezõ személyek látogatási vízumával szemben.32

Bécsi zsidó gyerekek a Bánságban
A bécsi zsidó gyerekek bánsági nyaralására utaló elsõ információkat a

Temesvarer Zeitung 1922. évi május 25-ei számában találtuk. Az újság részletesen
beszámol Temes megye prefektusa (Costea Julius), az osztrák államvasúti társaság
bécsi kirendeltségének megbízottja (Karl Winter), valamint a helyi Sváb Szerveze-
tek (Deutsch Schwäbische Volksamt) (dr. Johann Behawetz nevû) képviselõi kö-
zötti tárgyalásról. Ezen – az 1922. évi nyaralás lebonyolítását érintõ megbeszélé-
seken – vetõdött fel a gondolat, hogy a bécsi zsidó gyerekeket bánsági zsidó csalá-
doknál helyezzék el. 

Más temesvári zsidó jótékonysági egyesületek
A 19. század utolsó évtizedeibõl van tudomásunk az 1883-ban alapított Temes-

vári Zsidó Leánykiházasító Egylet tevékenységérõl. A Bega-parti városban megle-
põen magas tagszámú volt, 700 tagot számlált, az 1895-ben létrehozott – eredeti-
leg a Hirsch Móric (1831–1891) báró által 1891-ben alapított – Zsidó Kivándorlá-
si Hivatal (Jewish Colonization Association), amelynek célja a cári Oroszország- história
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ban dühöngõ pogromok elõl a zsidóknak Argentínába, Braziliába, Mexikóba és Ka-
nadába való kitelepítése volt. A temesvári fiókszervezet alapszabályzatát szintén
a MOL-ban õrzik.33
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