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egyik legnagyobb érdeke, hogy a zsidó felekezetnek ügyei 
ebből a ziláltságból kivezettessenek és az egész magyar zsidó• 
ságra kiterjedd olyan szervezésben részesüljenek, amely min-
denben megfelel az egyházi önkormányzat és a lelkiismereti 
szabadság követelményének. Magam részéről mindent el fogok 
követni, hogy ezt elérhessük. Megvallom egész őszintén, hogy 
akkora tájékozottsággal ma még nem birok ezekben az igen 
bonyolult ügyekben, hogy ennél továbbmenő nyilatkozatot 
tehessek. Legyenek meggyőződve — és erről biztosíthatom az 
urakat — hogy a dotácziő tekintetében is minden tényező a 
legnagyobb méltányossággal fog eljárni. 

Nem ismerem, csak látom a mostani állapotnak összes 
inkonveniencziáit, de a problémák összes elemeit még nem 
ismerem annyira, hogy ezen általános kijelentésnél messzebb-
menő nyilatkozatot tehessek. Meg lehetnek győződve arról,, 
hogy a legnagyobb elfogulatlansággal és a legnagyobb okjek-
tivitással fogom az ügynek megoldását előmozdítani. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR IZRAELITA KÖZALAP TISZTI-
KARÁNAK JELENTÉSE AZ 1904. ÉS 1905-IKI KOZIGAZGA-

TÁSI ÉVEKRŐL. 
Előterjesztetett az 1906. évi június hó 11-én tartott bizottsági ülésben. 

Tisztelt Bizottság! 
Mielőtt utolsó két évi munkásságunkról számot adnánk, 

kegyelettel idézzük emlékezetükbe Schweiger Márton úrnak, bizott-
ságunk elnökének 1905. évi deczember hó 31-ik napján bekövet-
kezett halálát. Hitfelekezetünk e lankadatlan buzgalmú vezérlő 
tagjának elhunyta nagy veszteséget jelent az országos magyar 
közalapra is, melynek megalkotása óta mindég tettre kész eluöke 
és nemes jótevője volt. 

Az a nagy szeretet és hűség, melylyel a magyar zsidóság 
nemzeti szellemben való fejlődésének előmozdítására hivatott 
közalapunk iránt eltelve volt,• nem kis mértékben növelte a boldo-
gultnak vallásfelekezetünk egyéb feladatai körül szerzett kiváló 
érdemeit, melyek számára köreinkben maradandó emléket bizto-
sítanak. A Tisztelt Bizottság, mely élete végéig nem szűnő buz-
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galmának tanuja, munkásságának osztályrészese volt, bizonyára 
hozzájárul oda irányuló indítványunkhoz, hogy bold. Schweiger 
Márton, néhai elnökünk érdemei a mai ülés jegyzökönyvében 
megörökíttessenek. 

A halál még két férfiút ragadott ki körünkből, kik minden-
kor szeretettel és áldozatkészséggel támogatták közalapunkat. El-
vesztettük megyeri Krausz Lajos és Sternthal Adolf urakat, hit-
felekezetünk két rokonszenves és tisztelt alakját. Közalapunk 
megalkotásakor mindkettő nagy alapítványnyal gyarapította 
tőkénket, és tanácskozásaiban nagy érdeklődéssel vettek részt. 
Boldogult Sternthal Adolf úr pedig végrendeletében nagyszabású 
é8 nemes czclu hagyomány rendelésével az országos magyar izrae-
lita közalap történetében külön is megörökítette elmékét és t. 
neje nevét. Elhunyt tagtársunk tisztelt nejével közösen alkotott 
végrendeletében ugyanis kö\etkezó intézkedés foglaltatik : 

»Az országos magyar közalapítványnak hagyományozunk 
70.000 frtot (140.000 koronát) azon meghagyással, hogy ezen ösz-
szeg kamatjövedelmei hazánk nemzetiségek által lakott vidékein 
egyaránt neolog vagy orthodox izraelita szegényes hitközségek 
kulturális intézményeinek felállítása és fenntartására, de csakis 
hazafias magyar szellemben fordíttassék és hogy örök időkön át 
Sternthal Adolf és Terézia alapítvány czimen kezeltessék.« 

E végakarati rendelkezés a dicsóültnek és t. hitvestársának 
zsidó érzéssel párosult hazaszeretetét fényes világításba helyezi. 

E hagyomány, melyben eddigi szerény felekezeti és kultu-
rális munkánknak méltatását és jövendő működésünk eróténye-
zóinek növelését is látjuk, a jótékonyság terén oly bőven áldozó 
!útfeleinknek figyelmét más nagyobb és általánosabb czélok felé 
tereli. Ezért ez alapítvány a magyar zsidó felekezet életében 
mindig nemes példaként fog világítani. 

Legyen áldva az elköltözöttek emlékezete. 
Boldogult elnökünk hosszas és gyakori betegeskedései alatt 

is gondoskodtunk az ügyek rendes folyamatáról. De néhai elnö-
künk iránti tekintetből a t. bizottság egybehivását többször 
halasztanunk kellett és e miatt, valamint számvivónk gyógyitha-
tatlanná vált betegségének közbejötténél fogva, csak most vagyunk 
abban a helyzetben, hogy az 1904. és 1905. évi működésünkről 
együttesen számot adjunk. 

Midőn a rajtunk kivül fekvő okokból eredt késedelemért 
16* 
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szíves elnézésüket kérjük, kiemeljük, hogv működésünk ama 
rendes mederben folyt le, melyet számunkra a közalap szerény 
viszonyai kijelölnek. 

Közalapunk a lefolyt két esztendő alatt a Sternthal-féle 
későbbi időben esedékes nagy alapítványon kívül egyedül Weisz 
Manó J. urnák, a pesti Chevra Kadisa elöljárójának 2000 koronás 
uj adományával és a számadásaink szerint mutatkozó kamat-
megtakarításokkal gyarapodott. Hitfelekezetünk közállapotai lehe-
te ti enné teszik, hogy anyagi erőnket nagyobb akczió kifejtése 
utján növeljük és igy még nem érkezett el az ideje annak, hogy 
a nagyobb alkotásokhoz fogjunk. 

Szük tehát még a keret, melyben a közalap szerény áldó-
zatait meghozhatja és még messze vagyunk ama nagyobb czélok-
tói, melyet az alap életbehívásánál szem előtt tartottunk, de a 
jövendő feladatok megmunkálandó talaján tett kísérleteink és 
egyes területeken kifejtett munkánk üdvös hatása mindinkább 
megerősít bennünket abban a hitünkben, hogy hitügyeink ren-
dezésével kétségtelenül megerősödő közalapunkra felekezeti és 
közművelődési érdekeink szempontjából nagy feladatok várnak. 

Igy is oda törekedtünk, hogy a közalapban megnyilvánuló 
felekezeti áldozatkészségnek lehetőleg termékeny talajt szerez-
zünk. Kiindulva abból, hogy a közalap voltaképen egyetlen fele-
kezeti intézmény, melyben az ország különböző részeiben külön-
böző czélokkal kapcsolatosan felmerülő szükségletek szerény ki-
elégitésre és gyámolításra számíthatnak, segítő munkánkat ugy 
rendeztük be, hogy most még kicsiny áldozataink több irányban 
hassanak és neveljék az összetartozandóság érzetét. 

Segítségünkkel főleg a szegény küzdő felekezeti iskoláink 
felé fordultunk és immár számos esetre utalhatunk, ahol a ini 
segélyünk biztosítja az iskola fennmaradását. Nem maradhattunk 
közönyösek a szánandó sorsú tanítók, egyéb hitközségi hivatal-
nokok gvakran ellátás nélkül maradó özvegyeik és árváik kérel-
mével szemben. Segítettünk rabbikat, hitoktatókat, zsidó tudó-
sokat műveik kiadásai iránti törekvéseikben, tudományos utazá-
saikban, betegségükben és egyéb súlyos helyzetükben. Egyes 
iskoláknak tankönyveket adtunk, egy tanitóképzóintézeti növen-
dékek számára szervezkedő internátust gondjainkba vettünk. Több 
kiválóbb és nagvjövőjü művészi tehetséggel biró ifjút karoltunk 
fel, hogy a nagy életharczban felekezetük szeretetét érezzék. 
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Ekképen a közalap rövid fennállása óta amaz intézménynyé fej ló-
dött, ahova hitközségek és az összesség támogatására jogositot-
tak bizalommal fordulhatnak és fordulnak is. Eközben megelé-
gedéssel látjuk, hogy orthodox hitközségeink is testvéri bizalommal 
fordulnak hozzánk, ezzel is dokumontálván a felekezet egységes 
szervezetének szükségét és előnyét. 

E mellett azonban szűkes viszonyaink között sem feledke-
zünk meg nagyobb és általánosabb czé'.jainkról sem. így amint 
az országos izraelita iroda kezdeményezésére az izraelita hitköz-
séyi hivatalnokok számára létesítendő nyugdíjintézet szervezése iránt 
a mozgalom megindult, ez iígygyel behatóan foglalkoztunk és 
egyelőre 1906. évi költségvetésünkben a jelzett czélra szolgáló 
külön kezelendő és kamatozandó alapra 5000 korona összeget vet-
tük fel. önként értetődik, hogy ezzel csak a szervezkedést akar-
juk biztosítani és hogy a t. Bizottság hozzájárulásával e téren 
áldozatainkat fokozni is fogjuk. 

Méltóztatik tudni, hogy az Izraelita Magyar Irodalmi Tár-
sulat évek óta a Szentírás magyar fordításával foglalkozik. A nagy 
fontosságú munkának befejezése azonban az ezzel foglalkozó tudó-
sok hálás elismerésre méltó buzgalma daczára megakadt. 

Anyagi okok hátráltatták a mii befejezését. De mihelyt 
erről tudomást nyertünk, mint f. é. költségvetésünk mutatja, e 
czélra 3000 korona összeget vettünk előirányzatba. 

Az I. M. I. T. vidéki felolvasásait az eddigi módon tovább 
szubvenczionáljuk és a hozzánk érkezett értesítések szerint e fel-
olvasások nagy erkölcsi hatással járnak. 

Az egységes egyetemes vallásoktatási tanterv munkálata már 
befejezést nyert. Az ezzel kapcsolatos összes költségeket a közalap 
vállalta magára. Reméljük, hogy ez a felekezet előnyére szol-
gáland. 

A kőrösmezei iskola hiven teljesiti feladatát. Már a harma-
dik tanerőt, Fodor Gábort, véglegesítettük állásában. Az iskola 
máris szűknek bizonyult, de az aránytalanul nagy áldozotoknál 
fogva kibővítésére nem gondolhatunk. Az 1904. évben 6732 K 36 f 
és 1905. évben 5164 K 36 fillért fordítottunk az iskolára. Nagy 
áldás ez iskola ottani hitfeleinkre nézve. Hatása máris érezhető. 
Schnabel Dávid űr, az iskolaszék elnöke nagy szeretettel viseli 
gondját ottani érdekeinknek. Dr. Grünwáld Zsigmond mára maros-
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szigeti ügyvéd úr a tavalyi vizsgálatokon szokott készséggel és 
ügy buzgalmával képviselt bennünket. 

A megyebeli kir. tanfelügyelő úr az iskolának államosítása 
érdekében kezdett velünk tárgyalást. A tisztikar azonban tekin-
tettel eddigi nagy áldozatainkra és a megindult nagy kulturális 
eredményre az iskolának államosítását ez idő szerint javaslatba 
nem hozhatja. E részben azonban a t. Bizottság határozatához 
kívánunk alkalmazkodni. 

Az 1905. évi költségvetésünkben egy zenész és egy theolo-
gus részére két, egyenkint 2000 koronás utazási ösztöndíj adorná-
nyozására 4000 korona összeget vettünk fel. A kihirdetett pálvá-
zat folytán beérkezett a zenészére 11 pályázati kérvény, a theo-
logusok ösztöndijára 3 folyamodás. 

A zenészek kérvényeit Bloch József, Kemény Rezsó, Popper 
Dávid és Thomán István zeneakadémiai tanár urak vizsgálták 
meg, akiknek véleményéhez képest az utazási ösztöndijat Lendvay 
Ervin zeneszerzőnek Ítélték oda, aki Olaszországban folytatta 
és már be is fejezte tanulmányait. 

A theolognsok kérvényeit dr. Bacher Vümos, Bloch Mózes 
és Bia a Lajos dr. országos rabbiképezdei tanár urak vizsgálták 
meg, akiknek egybehangzó véleménye szerint mindhárom kér-
vény hiányosan van felszerelve és így az ösztöndijat egyik folya-
modónak sem tartják odaitélhetónek. Ennek folytán e 2000 koro-
nás utazási ösztöndijat 1906. évi márczius hó 1-én újból kiírtuk 
a zsidóság tudományának művelői számára. Pályázhatnak életük 
30. évét tul nem haladt magyar állampolgárok, akik bölcsészet-
tudori oklevéllel birnak, és a megjelölt tudomány valamely ágá-
ban külföldi egyetemeken vagy könyvtárakban beható tanulmá-
nyokat tenni szándékoznak. E pályázati hirdetmény 1906. évi 
junius hó végén jár le. 

A közalap részéről ö császári és apostoli királyi Felsége 
dicső nevére a honvédségi Ludovika Akadémiánál létesített 150.000 
korona alapítványok élvezetében a honvédelmi minisztérium 
1905. évi október hó 31-én 85.100/14. szám alatt kelt értesítése 
szerint az 1905. évben még pedig a honvéd főreáliskolában meg-
üresedett két helyen : 

Hentler Guszlúv egri lakos Ferencz nevű fia és Kürty Antal 
aranyosmaróti földbirtokos Ernő nevű fia. 
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A honvéd Ludovika Akadémián megüresedett egy helyen 
pedig : 

Zrínyi József légszeszgyári üzletvezető szombathelyi lakos 
Ferencz nemi. fia részesültek. 

Röviden utalunk még vagyonkezelésünk főbb adataira. 
Az 1904. évi költségvetésben előirányoztunk : 

szükségletként 28.110.— korona és 
fedezetként 28.800.— koronát. 

Tényleg azonban 
a szükséglet volt , 16.014*53 korona* 
ezzel szemben a fedezet 30.925*08 korona 
lévén, kezelési feleslegként 14.91055 ׳ korona 
összeg maradt. 

Az 1905. évi költségvetésben előirányoztunk 
szükségletként 28.100.— korona és 
fedezetként 30.000.— koronát. 

Tényleg azonban 
a szükséglet volt 23.552*18 korona 
ezzel szemben a fedezet 34.952*73 korona 
lévén, kezelési feleslegként 11.400*55 korona 
összeg mutatkozott. 

A mérleg-számlát mellékelten van szerencsénk közölni. 
Az 1906. évi költségvetésben 

szükségletként 37.100.— korona és 
fedezetként 31.800.— koronát 
vettünk fel, és igy 5.300.— korona 
hiány lenne, mely azonban a hátralékosok kamatfizetéseiben és 
egyéb megtakarításokban remélhetőleg fedezetre talál. 

A közalap tulajdonát képező értékpapírokat a Magyar 
Általános Hitelbank a czél iránti tekintetből díjtalanul kezeli, 
amiért is e helyen nevezett intézet igazgatóságának hálás köszö-
netet mondunk. 

Tisztelt Bizottság! 
Felhatalmazásuk értelmében intézkedve, oda törekedtünk, 

hogy intenczióik szerint járjunk el. Kérjük, hogy az ügyek inté-
zésére részünkre az 1906. közigazgatási évre ujabb általános fel-
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hatalmazást adni méltóztassanak. Ónként értetődik, hogv ha 
időközben szerény jövedelmünk által meghatározott munka-
körünk tágítására, nagyobb alkotásokra alkalom nyílik, nem 
fogjuk elmulasztani, hogy a t. Bizottság határozatát külön ki• 
kérjük. 

A számvizsgáló bizottság behatóan foglalkozott kezeié• 
síink és számvitelünk vizsgálatával. Jelentését van szerencsénk 
előterjeszteni, kérve, hogy az elmúlt 1904. és 1905. évek kezelése 
tekintetében nekünk a felmentvénvt megadni és az 1906. évi 
költségvetést elfogadni méltóztassék. 

Kelt Budapesten, 1906. évi junius 11-én. 
Az országos magyar izraelita közalap tisztikara nevében : 

Dr. Mezey Ferencz 8. k. Mezei Már s. k. 
bíz. jegyző. biz. másodelnök. 

A számvizsgálók Kohner Zsigmond és Weisz Berthold voltak. 

A bizottság a tisztikar jelentését helyesléssel vette tudó-
másul, a felhatalmazást megadta és magát néhány taggal 
kiegészítette. 

A ZSIDÓK A TÖRTÉNELMI־ JELSZAVAKBAN. 

Korunkban virágzik a jelszó, minthogy a legalkalma-
sabb a nagy tömegek megmozgatására, melyek hosszú elméle-
teket nem vesznek be. Egy csillogó szó többet ér nemcsak 
egy könyvnél, hanem egész könyvtárnál, különösen ha az a 
szó sok színt játszik, úgy hogy mindenki megtalálja benne a 
kedvelt szinét. Más szóval mindenki azt érti alatta, amit 
szeret, ami jól esik neki. Minden meghatározásnál és fejte-
getésnél világosabban mondhatjuk meg, hogy mi a jelszó, ha 
a közelmúltból két példát idézünk. Darabont, passiv resistentia. 
Ez előtt csillogott a »törvény, jog és igazság«, jelenleg a *nem-
zcti korszak* és a kettő között sötétlett Chlopy. Ezeket ter-
mészctesen nem politikai czélzatból hozzuk fel — ez teljesen 
távol áll tőlünk — hanem csupán annak illusztrálására, hogy 
mi a jelszó és hogy mily döntő hatása van a tömegek lelkére. 

A koponyamérések azt mutatják, hogy az európai zsidók 
már nem tartoznak a sémi, hanem az európai embertípushoz. 




