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napig virágzanak. 1879-ben a becsületrend lovagjává és 1900-ban 
tisztjévé lett kinevezve. 

Munkái a következők: L'esclavage selon la Bible et le 
Talmud (1867), amely német és héber nyelvre is le lett for-
dítva. La revolution Franchise et le JudaYsme (a franczia 
forradalom 100-ik évfordulójára); Sermons et allocutions 
(1875, 1886, 1894); Études sur le livre de Joseph le zéla-
teur (1887); Biographie de M. Isidore Loeb; Discours 
d'Installation (1890 márczius 25); Religion et patrie; Souve-
nirs et regrets. 

Zadoc Kahn, az arany tiszta jellem és nagy filantróp, 
a lángoló zsidó és lankadatlan munkásságú főpásztor, a zsidó 
irodalom nagylelkű pártfogója és művelője, az Istentől megáldott 
aranyszájú egyházi szónok, fényes lapot érdemelt ki az össz-
zsidóság történetében, amely emlékét hű kegyelettel fogja 
őrizni. Örök áldás lebeg a jámbor férfiú emléke felett. 

A ZSIDÓ KÖZSÉGEK RENDEZÉSE HORVÁT-
ORSZÁGBAN. 

Váratlanul lépett a horvát kormány a tartomány gyűlés 
idei ülésszaka elé a zsidó községek rendezéséről szóló törvény-
javaslattal. A zsidók maguk voltak leginkább meglepve, mikor 
egy pár nappal az ülésszak megnyitása előtt híre járt egy 
ily czímű törvényjavaslat beterjesztésének szándékáról. A kiván-
csiság hamar nyert kielégítést, mert már november hó 11-én 
megjelent a hivatalos lapban a javaslat szövege, amely felü-
letes tanulmányozás után azt a benyomást keltette, hogy a 
törvényjavaslat a hasonczímű ausztriai 1890-iki törvénynek 
képmása. A kormánynak a javaslathoz csatolt megokolása sze-
rint nem volt más czélja, mint hogy a hitközségek alapszabá-
lyaiban egyöntetűséget teremtsen, a különböző alapszabályok-
ból eredő egyenetlenségeknek a községi területet, a kultuszadó 
fizetését stb. illetőleg véget vessen, nemkülönben a rabbi-kvalifi-
káczió kérdését szabályozza. A hitközségi autonómia a javas-
latban nem szenved csorbát, míg másrészt a közigazgatási 
hatóság ellenőrzési joga pontosan van meghatározva. 
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Felindulásra, elégületlenségre a javaslat okot nem adott, 
mert nagyobbrészt a meglevő állapotot szentesítette. De e 
javaslattal kapcsolatban egy másik is került a tartomány-
gyűlés elé, az ú. n. interkonfesszionális törvényjavaslat, mely-
nek 14. §-a határozott sérelmet mért a zsidóság egyenjogú-
sítására, kimondván, hogy az áttérés csak keresztény vallásra 
engedhető meg, mert — úgy szól a megokolás — a zsidd 
vallásra való áttérés megengedése ellentétben volna a nemzeti 
érzéssel és meggyőződéssel, és mert az érdekelt fél táborából 
ilynemű követelés is alig támasztatott. A megokolás koncze-
dálja, hogy ez az egyedüli kivétel a vallások egyenjoguságá-
nak elve alól. 

Miután a horvát zsidóviszonyokról már gyakrabban 
írtam a Szemlében, csak röviden akarom az egyenjogosítási 
kérdés fejlődését vázolni. 1873-ban elfogadta a tartomány-
gyűlés a zsidók egyenjogosításáról szóló törvényt. Annak 
értelmében az áttérés a zsidó vallásra meg volt engedve és a 
gyakorlatban keresztül is vitetett. A 80-as éveknek zsidó-
ellenes mozgalmai Horvátországban is visszhangot keltettek. 
Több heves interpelláczióra a kormány végre azt válaszolta, 
hogy az áttérést hatályon kívül helyezi, míg annak módozatai 
törvényes uton meg fognak állapíttatni. Elvben tehát az 
áttérés nem volt megtiltva. Az új interkonfesszionális tör-
vény már most ezt az elvet is megszünteti, törvényesen tiltja 
a zsidó vallásra való áttérési. 

Mikép fogadta a horvát zsidóság egyenjogúságának sérel-
mét .és mi vezette a kormányt az áttérés megtiltásánál, míg 
ugyanakkor a zsidó községek rendezését tűzte ki magának 
czélul? Mondjuk meg azonnal, hogy a horvát zsidóság férfia-
san, de nem kihívóan viselkedett, a kormány nem tagadta meg 
jóindulatát a zsidósággal szemben, de egyszersmind *tanújelét 
adta diplomatikus tehetségének. Gyakorlati czél vezette mind-
kettőt, az a politikai tapintat, mely üres elvek miatt nem 
akar háborúskodást előidézni. 

November 19-én összegyűltek a zágrábi hitközségi elnök 
meghívására a horvát zsidó hitközségi elnökök Zágrábban 
és megvitatták mind a két javaslatot. Ez a tény és ez a 
nap fontos határkő a horvát zsidóság történetében. A tömö-
rülésnek első ténye, a szervezetnek első jele, a közös mun-
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kálkodásnak első gyümölcse, a zsidó érzés felébredésének 
fényes tanúsága. A gyűlés megválasztotta bizottság már 
néhány nappal később beterjesztette a kormánynak a horvát 
zsidóság peticziőját, mely az interkonfesszionális törvény 14. 
§-ának megváltoztatását a zsidó vallásra való áttérés meg-
engedése irányában vagy legalább a megokolás törlését kérel-
mezi, a specziális zsidótörvényre nézve egy sereg lényeges 
módosítást tartalmaz. 

A peticzió álláspontját a bizottságban az egyetlen zsidó 
képviselő: dr. Schwarz Lajos tolmácsolta, aki egyébiránt már a 
hitközségi elnökök gyűlésében is tevékeny részt vett, de már az-
előtt is megkérdezte privát úton a községeket, hogy a javas-
latokról, mi a véleményük. Azt fejtegette ugyanis, hogy a 14.§. 
sérelmet mér az 1873. egyenjogosítási törvényre, de minthogy 
a zsidóknak nem áll szándékában 3 - 4 áttérő miatt lármát 
csapni, kulturkampfot előidézni és zsidógyűlöletet kelteni, ne 
vonatkozzék a javaslat az összes bevett, hanem csupán a 
keresztény vallásokra, mi által az áttérés elve továbbra is 
meg volna mentve. A kormány nevében Chatrak osztályfőnök 
azt válaszolta, hogy a kormánynak nincs szándékában az 
egyenjogúságon rést ütni, amit a plenumban is ki fog nyilat-
koztatni. Kész ugyan dr. Schwarz értelmében a javaslatot meg-
változtatni, de másrészt meggondolandó, hogy a javaslat más 
határozatai (a vallás szabad gyakorlatáról, az istentisztelet 
zavarásáról stb.) a zsidó vallás javára vannak. Tekintettel az 
utóbbi argumentumra, belenyugodott dr. Schwarz is a javas-
lat mostani szövegébe, de eleve is meg kell jegyezni, hogy az 
egyenjogosításnak itt megsértett elve helyreállíttatott a köz-
ségek rendezéséről szóló törvényben. 

A kormány ezen jóindulatú nyilatkozata után felvenni 
az eredménytelen küzdelmet az áttérés elvéért annyit jelen-
tett volna, mint elbizakodottan és kevélyen kihívni a köny-
njen lágyulladó zsidógyűlölet lángját. 

Áttérek most a másik, reánk nézve fontosabb a hitköz-
régek rendezéséről szóló javaslatra. Tartalma: a hitközség 
oaélja, a területi hozzátartozás kötelessége, új községalakítás 
aédozata, a község belső szervezete, a rabbi kvalifikácziója, 
ttrótele és felmondása, a hitközségi orgánumok hatásköre és 

alapszabályoknak tartalma. 
Ssemle. 1906. I. Füzet. 2 
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A javaslat bizottsági tárgyalását megelőző napon egy 
itteni német lapban megjelent » Orthodox « aláírással egy 
czikk, mely oda konkludált, hogy a javaslat nem fogja meg-
szüntetni a helybeli orthodox község létét. A javaslatnak 
2. §-a ugyanis azt mondja: »Egy területen rendszerint csak 
egy község állhat fenn.« Az aláhúzott szó hiányzik az osztrák 
1890-iki törvényben. Valóságban nálunk csak Zágrábban és 
Zimonyban van két-két község. Itt egy orthodox is, ott meg 
szefárd is. Nyilván a kivétel ezekre vonatkozott. Ámde az 
elnökök gyűlése eltörülni kívánta a rendszerint szót, meg 
akarva őrizni a zsidóság egységét. A helybeli orthodox hit-
község a 70-es években jött létre, amikor is 8—10 községi 
tag, az orgona ellensége, kivált az anyahitközségből. Azóta 
se szaporodott e község hithű tagokkal, hanem csupán olya-
nokkal, akik az anyahitközség kimérte kultuszadó fizetése 
elől a jóval olcsóbb > hithű* községbe léptek át. Gyakorta 
iparkodott az anyahitközség, hogy véget vessen eme anomáliá-
nak, hogy kiegyezzék az orthodoxokkal, megígérve minden 
eddigi institucziójuk hű fenntartását. Ámde az orthodoxok a 
magyar példára és az ismeretes 238 rabbira hivatkozott, 
akiknek nyilatkozata értelmében az orthodoxok nem egyesül-
hetnek más zsidókkal. Ennek adott kifejezést a fent említett 
czikk is, amely a nem orthodox zsidókat pseudo-zsidóknak 
nevezte és a kétféle zsidó vallásfélekezet elvét akarta diadalra 
juttatni. E közben a bizottságban megakadt a javaslat tár-
gyalása. Az orthodoxok megmozgattak fűt-fát, megostromol-
tak képviselőket és kormányt. Ekkor az előadó, az említett 
zsidó képviselő, dr. Schwarz vállalkozott arra, hogy maga 
megkísérelje a két község közt a kiegyezést. Vagy két napon 
át folytak az egyezkedési tárgyalások, amelyekben e sorok 
írója mint az előadó megbízottja szerepelt és amelyet csak az 
orthodoxok rideg elvén, hogy orthodoxok és neológok között 
az egyesülés lehetetlen, hiusultak meg, míg tárgyilag meg-
volt a közeledés. Látva az egyesülési kísérlet bukását, ugyan-
abban a német lapban ráczáfoltam a »pseudo-zsidók« és a 
»két zsidó felekezet* téves állításokra éppen a magyar kultusz-
miniszterek szavaival és rendeleteivel. Az orthodoxok egyéb-
iránt úgy vélekedtek, hogy szivesebben fogadják a rájuk 
oktrojált községi egyességet, mintsem hogy maguk járjanak 
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liozzá. Ezen reményük vagy félelmük teljesült. A bizottság 
az előadó referátuma folytán törülte a rendszerint szót, 
kimondotta tehát a község egységét, egyúttal külön §-ban 
intézkedett a meglevő orthodox institucziók további fennállása 
érdekében az egyesített községen beiül. Ezzel az orthodoxok 
nem fognak semmit sem veszíteni, sőt instituczióik az egységes 
község kebelében meg fognak erősbödni• 

A javaslat kimagasló fontosságú §־a a hetedik, mely 
szószerint így szól: »Az izr. vallásfelekezet híveinek az egyen-
jogosítás alapján biztosíttatik kulturális czélokra aránylagos 
szubvenczió, állami támogatás*. 

Ezzel helyre van állítva az interkonfesszionális törvény 
14. §-ában megsértett egyenjogosítási elv, de egyszersmind a 
gyakorlatban is kifejezésre juttatva. Szem előtt tartva, mek-
kora küzdelmek után érhetett el az országos iroda csekély 
*állami szubvencziót* a zsidóság számára, el kell ismerni a 
horvát kormány nemes és fenkölt gondolkodását, mely ezen 
eredetileg hiányzó §-ból kiviláglik, úgyszintén a hitközségi 
elnökök buzgalmát, akik megértették, mit kíván az adott 
alkalomban tőlük a zsidóság. 

Ezt az elismerést tetőzi még ama körülmény, hogy a 
községi elnökök első összejövetelükön ama meggyőződéstől 
vezéreltetve, hogy a községek fejlődése főleg a községi alkal-
mazottaktól függ, azon voltak, hogy nemcsak a rabbik, 
hanem az összes községi személyzet érdekeit előmozdítsák• 
Ebben igazán a horvát zsidóság túlszárnyalta a magyart, de 
a németet is. Valóságos királyvágást csináltak a javaslaton. 

Az eredeti javaslat azt kívánja, hogy minden községben 
legyen rabbi, akinek legalább érettségi bizonyítványnyal kell 
bírni, de megenged rabbi-helyettest is és hogy a rabbi hosz-
szabb időre választassék meg 6 havi felmondással, végre biz-
tosítva legyen jogtalan elbocsátás ellen. A községi elnökök 
ezt így változtatták meg: Minden községben kell hogy legyen 
rabbi, különben fiókközséggé válik, melynek rabbihelyettese 
csupán delegáczió útján végezhet esketést, míg az anyaköny-
vet az anyahitközség rabbija vezeti. Világi műveltség mellett 
(érettségi bizonyítvány) megkívántatik a rabbi-diploma. A rabbi 
három éti, a többi alkalvmzott öt évi szolgálat után céglege׳ 
tftendo, mindnyájan csupán fegyelmi ítélet alapján bocsát-

2* 
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hatók el. Ennélfogva köteles minden község alapszabályaiba 
félvenni a fegyelmi eljárásról, valamint a nyugdíjazásról 
az alkalmazottak özvegyeinek és kiskorú gyermekeinek ellátá-
sáról szóló határozatokat. 

Mit jelent ez, nem kell bővebben részletezni. Jelenti, 
hogy meg fognak szűnni a kis községek förabbijaiי akik még 

« 

nem is láttak határát és valójában egyszerű metszők, tehát 
a rabbiméltóság meg lesz óva és minden hitközségi 
alkalmazott az állami hivatalnok minden kedvezményével 
fog bírni. 

Deczember hó 14-én elfogadta a tartománygyülés a 
*zsidó községek rendezéséről* szóló törvényjavaslatot mind-
ezen a hitközségi elnökök által ajánlott módosításokkal min-
den emóczió, minden ellenzés nélkül. A kormány, a tartó-
mánygyűlés is a legnagyobb jóindulattal megteremtette az 
alapot a horvát zsidóság erősbödésére és fejlődésére. Hát 
maga a horvát zsidóság? Megadta a feleletet előzetesen a 
hitközségi elnökök gyűlésén, melyen hálával adózott a törvény-
alkotás faktorainak és az elnökök munkájával, mely csak az. 
együttműködés első stádiuma volt, de máris kitűzte a követ-
kező czélt, a horvát zsidóság szervezetét. Lehet-e kételkedni, 
hogy ekkora iparkodás mellett egyrészről és jóakarat mellett 
másrészről a szervezet is meg lesz rövid időre? 

Zágráb. D R . SCHWARZ G Á B O R . 

HÁROM ÚJ INTÉZMÉNY. 

A pesti chevra kadisa deczember hó 10־ikén rendkívüli 
közgyűlést tartott, amelyen három új intézmény megvalósítása 
dolgában határozott. A tárgysoron a választmánynak az idült 
betegek létesítendő 0ttl10nay a betegápoló nővérek hajléka és az 
ingyenlakások intézményének építésére szolgáló telkek meg-
vétele iránt való javaslata szerepelt. A hozzájuk való telkeket 
az Amerikai-úton, villamos vasút szomszédságában választották 
ki. Tehát közel vannak a Wechselmann-féle már épülőfélben 
levő vakok intézetéhez, a chevra kadisa aggok házához és az 
izr. nőegyesület leányárvaházához. A telkek, melyeket a három 
új intézményre szántak, 6237 négyszögöl kiterjedésüek egy 




