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t á r s a d a l o m . 

BELSŐ MEGERŐSÖDÉS. 

A Kútfőkben közöljük azt a rendeletet, melylyel Lukács 
György, azóta leköszönt vallás- és közoktatásügyi minister, az 
uj orthodox szervezeti szabályzatot megerősítette. E megerő-
sítés által az orthodoxok elérték azt, amit több mint három 
évtized óta hiába kivántak és amit elérni nem is reméltek. 
Hogy is remélhették volna, hisz gyülésüket, melyen ezt a sza-
bályzatot megalkották, az akkor már leköszönt Tisza-kormány 
magángyülekezetnek nyilatkoztatta ki és ezt a napi sajtóban 
is közzétette és a gyűlésen magán csupán azért proponálta a 
központi vezetőség, ut aliquid fecisse videatur. Az ideiglenes 
minister, ki ezt az uj valláspolitikát inaugurálta az egy 
emberöltőnél régibb és kipróbált rendszer ellen, megfeledke-
zett arról, hogy az ilyen intézkedés nem ideiglenes jellegű, 
mint a vallásügy akkori vezetése. Ez az eset fényesen bizo-
nyitja, hogy milyen ingatag talaj az, melyen a reczipiált 
izraelita felekezet kormányzata nyugszik. A külön torvény 
által nem biztosított gyakorlat váltakozó ministerek ötletei 
által megváltoztatható és az egyszer megadott kegy nehezen 
vonható vissza és kedvező esetben is hosszú időre odázza el a 
végleges rendezést. 

Ha már most egyéni szemüvegen át nézzük a dolgot, 
csupán azt mondhatjuk, hogy meggyőződésünk szerint a hazai 
zsidó pártok békés megegyezése sohasem kecsegtetett bennün-
ket sikerrel. Nem azért, mert ettől egyik-másik magánérdekeit 
féltette — hisz ezt lehetett volna előzékenységgel és áldozatokkal 
kikerülni — hanem azért, mert az ügynevezett orthodox párt 
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széles rétegei évtizedes agitáczió folytán meg vannak méte-
lyezve és csökönyösségükben minden rendet perhorreskálnak. 
Ha látható és közvetlenül érezhető anyagi érdekek forognak 
koczkán, akkor, mint annak idején feltűnést keltett két hit׳ 
községi per ad oculos demonstrálta, Pozsony is. Nagyvárad is 
az untig hangoztatott *külön orthodox felekezet* álláspont-
járói letér. Az utóbbi a felekezeti egység mellett érvelt, 
midőn a nagyváradi czion-község külön temetőt kért, az utóbbi 
pedig, hogy a haladó községet elüsse a régi község összvagyo-
nából őt megillető részétől, azt állította, hogy a pozsonyi 
orthodox község önmagában egészen önálló felekezet, amelj׳ 
a többi orthodox községekkel sem áll semmiféle kapcsolatban. 
Midőn azonban ilyen kézzelfogható érdek nem forgott kocz-
kán, akkor a vastag önzés álláspontjára helyezkedtek, amely 
rövidlátásuk folytán a külön felekezet hangoztatásában jutott 
kifejezésre. Egyébként sok község alkalomadtán az elvi állás-
pontról letért, de csak nagy ritkán magasabb szempontokból. 

A felekezeti közviszonyok ily szomorú állapota mellett a 
szebb jövő, amely a törvény által biztosított önkormányzaton 
épült volna fel, csupán szép remény volt, melyet a jobb belá-
tásból fakadt kívánság táplált. Ez a halavány remény most 
még halványabb lett, a délibáb távolabb helyről kápráztat. 
Hogy mi * fog történni, nem tudjuk. Kívánatos mindenesetre, 
hogy a modern zsidóság a fent érintett rendelet huszárvágása 
után saját ügyeit az ű. n. orthodoxiára való tekintet nélkíil 
rendezze. Belső megszilárdulás által a hazai zsidóság összes 
köreiben fel fog még ébredni a vágy az egységes szervezke-
désre, hisz együttesen is aránylag már csekély számuknál fogva 
is csak nehezen védhetik meg a közhatalmakkal és a társa-
dalommal szemben elismert jogaikat. De ha ez a jobb belátás 
sohasem ébredne fel, akkor is az egész felekezetre üdvös 
hatású lenne a mintaszerű belső berendezés, mert példája által 
önkéntelenül hatna. 

A hazai zsidóság kebelében óriási kultur- és társadalmi 
különbségek léteznek. Ezek nagy tényezői az idegenkedésnek. 
Innen érthető részben, hogy a hazai orthodoxia egész más 
jelenségeket mutat, mint a németországi. A vallásos gyakor-
lat tekintetében a németeknél még szélesebb űr tátong, mint 
nálunk — hisz ott nincsenek »orthodox« községek, 1101 egy 
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bolt sincs zárva szombaton — de egyenlő műveltséggel bír-
nak mindnyájan és a zömének társadalmi állása is nagyjában 
azonos. Es csakugyan azt láttuk az utóbbi években, hogy az 
*Allgemeiner Verband«-ban egyesültek polgári jogaik megvédé-
sére, a *Vereine jüdische Geschichte und Litteratur« 
egyletekben a zsidó szellem és érzés felébresztésére és fejlesz-
tésére, a *Gesellschaft zur Förderung der Wissenscliaft des 
Judentums* társaságban a zsidó tudomány előmozdítására, a 
*Hilfsverein der deutschen Juden* szövetkezetben az üldözött 
külföldi hittestvérek támogatására. Nálunk a helyzet az, hogy 
az ú. n. orthodoxok és kapcsolt részeik azt se tudják, hogy a 
zsidó tudomány mi fán terem és a > zsidó történet és iro-
dalom« kárhozatos uj ismeretek. Egy diplomás ember, ki egy 
zsidó thémával foglalkozik és a fővárosból került Pozsonyba, 
kétségbe esve írja legújabban onnan, hogy ott a »saszon« 
kívül semmiféle zsidó könyvet nem olvasnak és ilyenek nem 
is léteznek. 

Ha van közös szellemi érdek, akkor az emberek egyéb 
érdekeiknek közösségét is felismerik. Sajnálattal kell konsta-
tálnunk, hogy hazánkban a felekezeti kultura ily kapcsokat 
még nem teremtett meg. Tudásszomjtól űzve közelednek liébe-
hóba orthodox rabbik is, de csak — suttyomban, mert félnek 
az igazi vagy álfanatikus kartársaktól. 

Mindez arról győz meg bennünket, hogy a kultura 
anyagi és szellemi intézményei az idők folyamán meg fogják 
teremteni a közös kulturlevegőt, ez pedig azt a közös kapcso״ 
latot, amely közös czélok érdekében a vallási igaz vagy képzelt 
differencziáknak félretételét lehetővé teszi. A kultura elleni 
álláspontot mi nem helyeseljük ugyan, de értjük. Tudjuk 
azonban azt is, hogy az ellene való küzdelem hiába való és 
egész bizonyosak vagyunk abban, hogy a legsötétebb Mára-
maros néhány évtized múlva legalább is ott lesz, mint Pozsony, 
Pozsony pedig ott, hol — de nem akarunk osztályozni. Szó-
val a hazai zsidóság összes körei — konzervatív nyelven — 
áldozatul esnek a kulturának. E feltartózliatatlan beözönlés 
arra kell hogy késztesse felekezetünket, hogy a zsidó vallás-
uak a modern kultura kebelén belül szorítson helyet. Ezt 
pedig megteheti, mert manapság a vallás legnagyobb ellen-

nem a tudás, hanem a tudatlanság. 
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Sok sarat dobnak hazánkban hol lesből, hol nyíltan arra 
a néhány férfiúra, kik nálunk a modern zsidó tudomány 
zászlaját lobogtatják. Még többet és még egyebet is dobnának 
reájuk, ha a külföld hangos elismerése hozzánk el nem hatna és 
az alantas magánérdek haragos előretörtetését meg nem állí-
taná. De azért bármely oldalról szemléljük a hazai zsidóság belső 
ügyeit, arra a meggyőződésre jutunk, hogy csakis a modem 
tudomány eszközeivel és módszereivel fejlesztett felekezeti kul-
tura képes bennünket a jelen zűrzavarából kivezetni és egy 
szebb jövő alapját lerakni. Zunz majdnem száz év előtt a zsidó 
tudomány elismerésétől várta polgári jogaink elismerését a 
külvilág részéről. Hasonló, vagy még több joggal várhatjuk 
ettől a tudománytól, hogy saját híveinket fogja elvezetni 
vallásunk jogainak elismeréséhez. Ennek szélesebb körben való 
terjesztése meg fogja teremteni a zsidó öntudatot, a mely saj-
nos, a müveitek között oly gyakran hiányzik. Nemcsak a 
kegyelet, hanem az önérzet, a multak ismeretéből fakadó jogos 
és szilárd önérzet, erős kötelékkel fogja őket vallástestületünk• 
höz fűzni és lelkes tiaivá nevelni. Az utat, melyen haladnunk 
kell, a történeti fejlődés láthatóan jelöli ki és erre minden 
akadály és minden áldozat mellett tudatosan kell rálépnünk 
és rajta bátran haladnunk. 

TARSADALMI SZEMLE. 
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