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TÁRSADALMI SZEMLE. 

Sok ér óta kísérjük figyelemmel az állam és a felekeze-
tek közötti viszonyt és minden alkalommal ismertettük az e 
körbe vágó tényeket. Örvendetes tényt, sajnos, csupán a reczep-
czionális törvény megalkotásakor jegyezhettünk fel. Ezen kívül 
csupán a jogegyenlőségről tett nyilatkozatokban gyönyörköd-
hettünk, különösen abban, melyet" boldogult Szilágyi Dezső 
tett, midőn a Felséget a millennium alkalmából mint ház-
elnök az egész nemzet nevében üdvözölte. Azt hangsúlyozta a 
fennkölt gondolkozású politikus, hogy a magyar nemzet tör-
ténete folyamán kialakult örökérvényű elvek egyike a feleke-
zetek jogegyenlősége. Ezt az elvet azóta más államférfiak is 
hangoztatták, de a felekezetek közti viszonyok szabályozását 
czélzó törvények és rendeletek a mi felekezetünk szempontjá-
ból ezen jogegyenlőség elvét nem mutatják. Ilyen volt pél-
dául a kongrua-törvény, amely felekezetünk viszonyaira és 
bajaira egyáltalában nem volt tekintettel. Be azért ezzel 
valahogy megbékültünk, mert legalább külsőleg a jogegyenlő-
séget megóvta. A felekezeteknek adandó államsegélynél azon-
ban a sérelem oly evidens, hogy a legszélesebb körökben kel-
tett megütközést. Az államsegély felemelésének sürgetése felette 
csekély eredménynyel járt. Már évek óta azt hangoztatják, 
hogy az állam kötelessége, hogy az elviselhetetlen hitközségi 
adóterheken könnyítsen. Ez a folyó évben meg is történt 
Mint más alkalommal, úgy most is hangsúlyozzuk, hogy mi 
minden felekezet boldogulását örömmel látjuk, de sohasem 
fogunk megnyugodni abban, hogy ilyenkor reczipiált fele-
kezetünkkel az állam mint mostoha gyermekével bánik. Az 
idei költségvetés az államsegély millióiból felekezetünknek 
alig juttat valamik A rengeteg segélytöbbletből felekezetünk-
nek felfelé kikerekített összegben 9000 korona jut. Hol van itt 
a jogegyenlőség ? A megokolás azt mondja, hogy ez azért van, 
;mert az izraelita felekezet nincs szervezve. Hát ezért kisebb 
a hitközségi adóteher? Ha reczipiálni lehetett a szervezet 
előtt, akkor a segélyt is meg lehet adni a szervezet előtt. Hisz 
az állam tényleg adja is. Hol van a segélyben a határ a 
szervezett és nem szervezett reczipiált felekezeteknél? 

* 
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A politika nem a mi kenyerünk és folyóiratunk erre a 
sikos térre sohasem fogja magát csábíttatni. A társadalmi 
jélenségeket is csak addig a határig követjük, ameddig fele-
kezetünk összességében vagy hívei felekezeti hozzátartozandó׳ 
ságuk folytán érintetnek. Ebből a szempontból sajnálattal 
jegyezzük fel, hogy a >nemzeti« kormány és a »demokrata« 
függetlenségi párt többségének vezérlete alatt egyre sűrűbben 
hangzanak fel a középkor eszméi, hol az egyik, hol a másik 
jelsző alatt: agrárizmus, fideikomisszum, szövetkezetek, idegenek. 
Ez utóbbi volt az utolsó tromf a zsidók ellen. Szégyellős 
indítvány tétetett a meg nem nevezett, ép ezért még súlyosab-
ban megtámadott, mert »idegen «-nek bélyegzett zsidó ellen, 
hogy földbirtokot ne vehessen többé. 

Kezdetnek elég biztató: a zsidót ki, a kulit be. Mind-
két kivánság ugyanazokban a nemzeti kebelekben támadt 
A franczia »naczionáli2mus« kulik nélkül indult keresztes had-
járatára az >idegen« ellen és letepert minden igazságot és 
erkölcsöt, amely útjában állott. Hazánkban a kereszt az 
egyetemen már győzvén, zsidó Dreyfusok pedig nincsenek, 
kezdődött tehát a falusi boltoson és végződik az »idegenekben. 
In hoc signo vinces. A klerikálizmus azonban természeténél 
fogva megállást nem ismer, egyre tovább halad: a dicsőitett 
inkvizicziótól a már elfelejtett boszorkányperig, a fideikommisz-
szumtól a jobbágyságig, a zsidótól a protestánsig, a hívőtől az 
eretnekig és még sokkal messzebbre a világpolitika mezején. 
Mert a középkor csak szőröstül bőröstül kapható, részletek-
ben nem. 

A klerikálizmus ezen telhetetlenségénél fogva nem hihető, 
hogy az inaugurált irány messze haladhasson. A francziák is 
kiábrándultak a naczionálizmusból, mihelyt észrevették, hogy 
az odadobott zsidó csak mohó étvágyát növesztette és alig egy 
évtizeddel a Dreyfus-hajsza után az állam és egyház elválasz-
tása következett be. Az ilyen kulturharczot a nemzetileg és 
vallásilag egységes franczia nép — az alig félmillió protestáns 
és a százezer zsidó nem jöhet tekintetbe — még kibírhatja, 
de hazánkat végveszedelemmel fenyegetné. Az egyházpolitikai 
harczot nálunk is a túlkapások idézték fel. Az Isten mentsen 
meg bennünket a vallási és társadalmi harczoktól. A zsidót 
pedig önmagában nem lehet felfalni, ő csak az étvágygerjesztő 
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a fenti drága, nagyon is drága és véres eledelekhez. A gyűlölet, 
akármilyen fajtájú, az is, melyet a szeretet vallása nevében 
indítanak útnak, méreg, amely pusztításaiban nem tesz különb-
séget faj és felekezet között. 

* 

Dropsie Mózes A. philadelphiai jogtudós majdnem négy 
millió koronára rúgó vagyonát egy zsidó főiskola felállítására 
hagyományozta. Végrendeletében a következőt mondja: »Az 
Egyesült Államokban egyre növekedik a zsidó tudásban való 
alaposabb és rendszeresebb nevelés szükséglete és minden'igaz 
izraelitát, ki ősei vallását szereti, ez irányban aggodalom tölti 
el, intézet alapítandó a biblia és az egész zsidó irodalom 
számára. Azt kivánom, hogy ez az intézet minden tanuló 
számára könnyen hozzáférhető legyen. Abban a hitben élek, 
hogy a tudomány azon ága, melyet ezen intézeten ápolni fog-
nak, az általános tudós intézeteken nem könnyen hozzáférhető 
és a nagy összesség számára is felette hasznos, ugyanezért azt 
rendelem, hogy a tanulók vallásra, színre ós nemre való tekintet 
nélkül vétessenek fel.« A végrendelet végrehajtása négy kiváló 
amerikai zsidóra van bízva, közöttük van Straus Oscar keres-
kedelmi minister. 

Amerika ismét megelőzte a vén Európát és ez esetben 
oly példát mutatott, melyet az európai zsidóságnak is követni 
kell. Napról napra világosabb lesz, hogy a zsidóság tudományá-
nak elhanyagolása által mily veszélyeknek teszi ki híveit. Nem 
múlik el év, hogy keresztény neves tudós rá ne vetné magát 
a zsidóságra és nevének és szavának varázsával nem ingatná 
meg éppen a szellemileg magas fokon álló, de a zsidóságról 
tiszta képpel nem bíró hitsorsosokat. Tudatosan vagy nem 
tudatosan a zsidóság múltját oly színekkel festik, hogy az az 
ósdi jelsző szerint csak mint *előfok* és mint ׳ethikailag 
inferioris jelenség* tűnik fel. Ezzel szemben a mi köreinkben 
részben antiquált tudományos ideál okozza, hogy modern tudo-
mány ne fejlődhessék. Fényes név pedig kevés akad, mert a 
zsidó tudásért kedvező esetben hallgatag elismerés a ren-
de8 jutalom. Végre valahára ennek is meg kell változni. A köz-
viszonyok vaskényszere fel fogja tépni a romantikus álmodo-
zásra becsukott szemeket. 
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Épp egy éve, hogy folyóiratunkban a bócher-kérdés körül 
keletkezett mozgalomról beszámoltunk és a probléma lénye-
géről véleményünket teljes objektivitással elmondottuk. Az 
ügy nehezen haladt előre és az érdekeltek türelmetlen sürge-
tése sem igen lendített rajta. Legújabb stádiuma egy héber 
körlevél (a Nité Bachurim novemberi füzetéből külön lenyomva), 
melyben a vezetők is meglegyintetnek. Ebben a 'dokumen-
tumban első helyen a bajok vannak feltárva: 1. a jesiva 
növendékei napról-napra apadnak, 2. nem tanulnak, 3• a job-
bak* világi iskolákba mennek át, 4. mert a világ szemében 
megvetettek (szórói-szóra idézünk). Nyolcz részletezett baj van, 
melyek valamennyien a körlevél által használt szó szerint 
a >snorren«-ból erednek• A legtöbb bócher a jámbor alvidék-
ről származik ék a felvidéken romlik el• Ide pedig az arany• 
borjú viszi őket, pénzt remélnek, a héber körlevél zárjelbe 
teszi: »ganz Oberland ausschnorren*. 

Az összes bajokat meg fogja szüntetni a pénz, melynek 
beszerzésére a körlevél részletes tervvel szolgál. A főreform a 
központi pénztár, amely a segélyeket a jesivák szükséglete 
-szerint szolgáltatja ki. Hogy elég pénz lesz-e, azon nem 
aggódnak. Modern újítás a stipendium behozatala és a szün-
időnek a nyári hónapokra való áttétele, >midőn meleg van 
és midőn a rabbik amúgy is fürdőre mennek*. Ezen reformok 
megszüntetik majd a bócherek vándorlását, »a szégyellősök, 
kik nem akarnak koldulni és szükségből vetik le a bócher-
köpönyeget — és ezek rendesen a felvilágosodottak, a tisz-
tességesebbek és a kiválóbbak, kikből gáonok válnának, ha a 
jesiván maradnak — megmaradnak a hit köpenyegében«. 
A kosztnapok is megszűnnének és néhány sorral az idézett 
hely után a körlevél kilátásba helyezi azt is, hogy a >szemi-
ner és hasonlók« nem fogják többé >a nyáj javát elragadni 
és mészárszékre vinni*. 

Kis elszólás: saját bevallásuk szerint a bócherek java 
otthagyja a jesivát és a szemináriumba megy. Es ez a tény 
nem ejti a mozgalom vezetőit gondolkodóba? Ha igaz volna 
az, hogy pusztán a pillanatnyi nyomor kergeti el a jesiva 
növendékeit, akkor a szeminárium kapuin sem kopogtatnának 
oly nagy számban, mert, sajnos, ott is nélkülözésekkel kell 
küzdeniök. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a baj oka mélyeb-
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ben rejlik, melyet semmiféle segélyezéssel megszüntetni nem 
lehet. A főbaj, amint első czikkünkben kifejtettük, az, hogy 
a jesiva nem készít elő semmiféle gyakorlati pályára. Ez 
pedig a modern társadalom egész rendszerével ellentétben van. 
A kulturállamokban (német, franczia, angol stb.) nincs jesiva. 
Miért? Az elterjedt téves nézetekkel szemben nyomatékosan 
rá kell utalni arra, mit részben a körlevél is tesz, hogy a 
jesiván a kultura gázol végig. Ez az egyszerű igazság, mely 
elől szemet hunyhatnak, de melyet meg nem változtathatnak. 

* 
* 

A pogromok korában nagyobb meglepetés már alig 
érhetett bennünket, mint az a pétervári héber nyelvű levél 
és felhívás, melyek egy új tudományos folyóirat legközelebbi 
megindulását jelentik és a programm előadása kapcsán közre-
működésre szólítanak fel bennünket. Mekkora idealizmus és 
mekkora tudományszeretet! Az új folyóirat czíme »Hake11em<? 

szerkesztői Markon J. és dr. Sarasewsky A. Pétervárott, és 
negyedévenként fog megjelenni. A sémi ismeretek és a zsidó 
irodalom organuma lesz, de az előbbiek szintén főkép az 
utóbbiak elősegítésére fognak szolgálni.. A programm tiz pon-
tot sorol fel, de a fenti kettő valamennyit magába foglalja. 
Az új orgánum szükséges voltát a szerkesztők egyebek közt 
azzal okolják meg, hogy a dilettantizmus erősen lábra kapott 
és az igazi tudomány már-már kihal. A »skolastika« külön 
szerepel a kiirtandó gaz közt. A tudomány ezen állása mel-
lett a kritikára és a bibliográfiára külön súlyt vetnek. Nagy 
liberalizmusra vall, hogy európai nyelveken írt dolgozatokat 
is felvesznek. Az előfizetési ár 14 korona, a szerkesztőség 
czíme: Petersburg Ofizerskaja, 50. Redaktion dcs Hakedem. 
Az új orgánumot olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

* 

Leroy-Beaulieu Anatole, világhírű nemzetgazda, franczia 
akadémikus, ki a zsidókról általában (*Izráel a nemzeteknél«) 
és az orosz zsidókról külön művet írt, 1905-ben az Unióba 
bevándorolt orosz zsidókról nagy érdekű felolvasást tett közzé: 
»Les immigrants Juifs et le Judaisme aux États-Unis (Pár/s. 
1905). Az előadást a Société des Études Juives estéjén tar-
totta. A kiváló előadó az orosz-zsidó kérdés megoldását Orosz-
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országban tartja megoldandónak, még pedig csak a szabad-
ság és egyenlőség által (9. lap). Ezen nézete mellett bizonyára 
a pogromok után is megmaradt. Hat millió embert, kik évszá-
zadok, részben évezredek óta laknak egy országban, nem lehet 
máról holnapra a földből kitépni. Az orosz zsidó polgárait 
üldözheti, megrohanhatja, de ezekkel a brutális eszközökkel 
sem fogja kiirtani. Kiszoríthat éveken át nagyobb tömegeket, 
de ö6szes zsidó lakosságát soha. L. érdekes képet fest a beván-
dorolt amerikai zsidókról, alkalmazkodásukról és minden egyéb-
ről és oda konkludál, hogy az Unió néptömegei az orosz zsidó 
bevándorlottak által értékes népelemmel gazdagodtak. 

* 

A mult év november havában az angol és franczia 
arisztokráczia egy-egy botránya volt a nagyvilági szenzáczió: 
a Marlborough herczeg és Castellane gróf válópöre. Mind-
kettőnek felesége amerikai elsőrendű milliomosok leányai. Csak 
ügy ömlöttek az újsághírek és tárczaczikkek. Filozofáltak és 
moralizáltak mindenféle szempontból és minden hangon. Ez 
az egész ügy természetesen távol áll tőlünk és nem is kutat-
juk sem a historikumát, sem a filizófiáját. Csupán az tűnt fel, 
helyesebben természetesnek találtuk, hogy ez alkalomból nem 
okádtak tüzet a dúsgazdag amerikai polgárokra általában, 
hanem csak azokra, akik a magas arisztokráczia köreibe tola-
kodnak. Ha zsidó milliomos nő szerepelt volna, akkor termé-
szetesen minden falusi zsidó boltost főbe kollintott volna a 
szabad és felvilágosodott sajtó. Ilyen gaudiumra azonban rit-
kán van alkalom. Nem azért, mert a zsidó nővel talán kimé-
letesen bánnak az érintett körök, hanem . . . De hát ezt már 
mindenki tudja. 




