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AZ ÚJ KULTUSZMINI8TER ELŐTT. 

Esemény hitfelekezetünk küzdelmekkel telt történetében 
az az emlékirat, melyet az izraelita községkerület elnökök 
gyűlése folyó hó 11-én Magyarország vallás- és közoktatásügyi 
ministerének ünnepélyesen reménykedő bizodalommal átadott. 
Esemény az a beszéd, melylyel a haladó zsidóság ezt az 
emlékiratot a szakminister kezébe átadta. De ép oly nagy-
jelentőségű esemény az a beszéd, melylyel a minister ezt a 
memorandumot átvette. 

Egy nagy államférfi, a nemzet közművelődési érdekeitől 
igazán áthatott lánglelkű hazafi, gróf Apponyi Albert lesz 
tehát hivatva arra, hogy a művelt magyar zsidóság ügyében 
döntsön. Reá vár ime a feladat, hogy az előző alkotmány és 
törvény ellen eljáró kormánynak a zsidóság ügyében tett 
önkényes rendelkezéseit, úgy mint e kormány sok más hason 
tényét, eltakarítsa a közélet útjáról, ahol azokba megbotrán-
kozva ütközik a jogi lelkiismeret. Reá vár az a nagy feladat, 
hogy annyi hibát helyrehozva, rendet alkosson a zsidósság 
szomorú helyzetében és hogy megadja e felekezetnek a módot 
arra, hogy erkölcsi és művelődési téren szárnyait kibonthassa. 

Feltárja ez emlékirat hitfelekezetünk közállapotát. Teszi 
ezt a tényekhez hiven. Bevett vallást törvény által biztosított 
önkormányzat illet meg. Ez az igazság hatja át az utolsó 
négy évtized történetét megörökítő iratot. Ámde ez idő szerint 
— az lángol ez iratban — önrendelkezési jog helyett, rendszer 
nélküli következetlen állami centralisatio nehezedik reánk. 
Rendeletekkel kormányoztatunk, mintha a receptió ténye be 
sem következett volna. Intézkedésekkel, melyek korlátozóbbak, 
mint a melyek az elismert vallásokkal szemben helyet foglalnak. 
Eredményük testületeink kötelékeinek meglazulása, erőnknek 
szétforgácsolása. A már-már erősbült összetartás helyett ujabb 
meghasonlás jelei tűnnek fel. A békés együttmunkálkodás szár-
nyát törik az egyenetlenségnek szolgáló egyoldalú intézkedések. 

Avatatlan kezek nyúlnak bele legszentebb ügyeinkbe és 
az ekként támadt zavarban erőre kapnak a szétbontó elemek, 
melyek minden gyengített szervezetre vészthozók. Hamis jel-
szavak kerülnek felszínre, melyek az összességre károsan kiható 
elhatározásokat szülnek. Ekként foszlik szét az az erő, mely 
erkölcsi és közművelődési okoknál fogva a szorosan vett fele-
keze ti érdeken kívül is nagy érdekkel bír. Ekként válik 
hatálytalanná a törvény és pusztul el annak szelleme. Az emlék-
irat nem színezi ki a helyzetet. Az egyes események sokkal 
rikítóbbaknak tüntetik azt fel. Az emlékirat szerzője igyekszik 
túlhelyezkedni minden olyan kérdésen, mely az egységes 
izraelita vallásfelekezet admini$ztraczióját érintő kérdésekből 
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eredő pártok szempontjaival függ össze. Szeme előtt csak az 
osztatlan ,zsidó felekezetnek hazánk érdekeivel összhangzó 
feladata, és a feladat kifejtésének törvényes alapon szervezett 
védelme áll. Az emlékirat megirójának az a czélja, hogy e 
dokumentumban a hazai egyetemes izraelita vallásfelekezetnek 
országos törvényeink szerinti jogállapotára, az államhoz való 
viszonyából eredő helyzetére, belső ügyeinek kialakulására, a 
nemzet szervezetében betöltendő erkölcsi hivatására őszintén 
rámutasson, hogy az eme tényekből leszürődő igazságokra a 
kormány figyelmét és érdeklődését felhivja. 

Megingathatatlan ama hite, hogy a kormány a kifejten-
dok méltányolása mellett oly kormányzati elhatározásra jut, 
mely hitfelekezetünk bajainak orvoslására vezet. A törvény 
megadja erre a módot, a közczél az okot és egy igazságos 
kormányon a sor, hogy kijelölje a czélhoz vezető eszközöket, 

A felekezet kipróbált régi oszlopos tagjai híven és 
lelkesedéssel követik az új irányítás buzdító munkáját. Jog-
érzet hatja át ez emlékirat minden gondolatát. Úgy csopor-
tosulnak a községkerületi elnökök dokumentumában a múlt-
nak jelenségei, a jelennek állapotai, a jövendőnek feladatai, 
hogy szinte lehetetlenségnek játszik, hogy ez elől hazafias 
igazságos kormány kitérjen. Úgy rajzolódnak le a felekezet 
küzdelmeinek eseményei, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy a 
felekezet minden rétegét át ne járja a jogért való harcz 
felemelő és nemes elhatározásokra ösztönző tudata. Lehetetlen, 
hogy az ekkép nemesbülő légkörben a testvéri béke szelleme 
még sokáig folytassa álmát. . 

Sőt inkább hinnünk kell, hogy testvéreink egyesülni 
fognak, hogy az új és réginek kölcsönhatása megteremtse a 
tiszta vallási erkölcsösség és egészséges haladás alapját, melyen 
hitünk és felekezetünk ősi alkotmánya a jog és igazság ural-
mának diadalára felépülhet. 

Reményünk nyilik ekképen arra, hogy az izraelita 
vallásfelekezet jogviszonyai végre gyökeresen rendeztetnek, 
hogy e felekezet annyi jogtalanság elszenvedése után egy új 
és nemzeti irányban cselekvő kormány elhatározásai révén 
elfoglalhatja a nemzeti egyházak sorában azt a helyet, melyre 
jogos igénye van, melyre erkölcsi czéljainak kifejtése végett 
törekszik és a hova azt lelkes vezérei emelni kívánják. 

E hitünkben üdvözöljük magasztos hivatásában gróf Appo-
nyi Albertt kultuszministert, ezt a messze elvilágító nagy 
szellemet. Es üdvözöljük felekezeteink vezetőit is, a kik annyi 
balsors, annyi csalódás, annyi jogtalanság elszenvedése után 
megóvták zászlónk tisztaságát és a felekezet eszményi fel-
adataiban vetett bizodalmunkat! 

* 
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A községkerületi elnökök gyűlése június hó 11-én a 
pesti Chevra Kadisa üléstermében tartatott meg. Az egyes 
kerületek képviseletében a következők jelentek meg: 

Mezei Mór dr., az országos izr. iroda elnöke, Mezey 
Ferencz dr., az országos izr. iroda titkára, Hatvany״Deutsch 
József, a VI. kerület elnökhelyettese, Simon József dr., kir. 
tanácsos, Politzer Bernát dr. (Rózsahegy), a IV. ker. elnöke, 
Singer József dr. (Liptószentmiklós), a IV. ker. elnökhelyet-
tese, Kohn Károly dr. (Újvidék), a VII. ker. elnöke, Barta 
Antal dr. (Szabadka), a VII. ker. elnökhelyettese, Rosenberg 
Gyula dr., a VIII. ker. elnöke, Bakonyi Ferencz dr. (Kapós-
vár), a II. ker elnöke, Leopóld Sándor (Szekszárd), a X. ker. 
elnöke, Wolf Zsigmond (Mohács), a X. ker. elnökhelyettese, 
Wertheim Ármin (Székesfehérvár), a XI. ker. elnöke, Pfeiffer 
Fülöp dr. (Győr), a XII. ker. elnöke, Sichermann Bernát dr. 
(Kassa), a XV. ker. elnöke, Lippe Vilmos dr. táblabiró 
(Szolnok), a XVI. ker. elnöke, Berkovits Ferencz dr. (Nagy-
várad), a XXI. ker. elnöke, Schiitz Albert dr. (Nagyvárad), 
a XXI. ker. elnökhelyettese, Löw. Immánuel dr. főrabbi 
(Szeged), a XX. ker. elnökhelyettese, Schul Győző dr. (Szász-
város), a XXIV. ker. elnöke és Weisz Mór (Kolozsvár), a 
XXV. ker. elnöke. 

Elmaradásukat kimentették, Guttmann Vilmos báró, 
nagypéli Sternthal Salamon (Temesvár), várhelyi Rósa Izsó dr. 
(Szeged) és Pilitz Benő dr. (Veszprém). 

Mezei Mór dr. elnök bemutatta elnöki jelentését. 
A jelentés első helyen Schweiger Mártonról, az orsz. izr. iroda 
elhunyt elnökéről emlékezik meg. 

Szól ezután a Lukács György volt kultuszminiszter 
rendeletei által teremtett zavarokról. Az egyik rendeletben 
azt követelte, hogy a hitközségek czimeikben és pecsétjeiken 
a szervezetet megjelölő elnevezést használjanak. Valamennyit 
keményen elitéli a jelentés. 

A hitközségi hivatalnokok számára létesítendő nyugdíj-
intézethez csupán 174 hitközség 528 taggal jelentette be csat-
lakozási készségét. E sajnálatos indolenczia daczára az iroda 
erélyesen fog előrehaladni a megkezdett úton, hogy a nagy-
fontosságú intézetet megteremtse és kéri a kerületi elnököket, 
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hogy a hiányzó adatok beszerzésében közreműködjenek kiki 
saját hatáskörében. A közalap az évi költségvetésbe 5000 koro-
nát vett fel a nyugdíjalap javára, a dotáczióról jövőre is gon-
doskodik és ezt az összeget mint külön alapot kezeli, hogy 
a létesült nyugdíjintézetnek rendelkezésére bocsáthassa. 

Az *egyetemes hitoktatás tantervét* az orsz. bizottság 
elkészítette és rövid időn belül kibocsáttatik és a Jelentés 
arra kéri a kerületi elnököket, hogy azt kerületeik iskoláiban 
bevezessék. A tanterv költségeit (5000 korona) a közalap 
fedezte. 

A tetszéssel fogadott elnöki jelentés után Mezey Ferencz 
dr. felolvasta a fent teljesen kinyomatott emlékiratot, melyért 
szerzőjének jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak. Az orsz. iro-
dának és elnökének működésükért szintén jegyzőkönyvi köszö-
netet szavaztak. 

A kerületi elnökök ezután az orsz. iroda elnöke veze-
tése alatt gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszternél tisztelegtek, kihez Mezei Mór dr. a következő 
beszédet intézte: 

Nagyméltóságú miniszter űr, kegyelmes Urunk! 

A mai napon megtartott gyűlésünk alkalmából a kon-
gresszusi alapon szervezett izraelita hitközségi kerületek elnökei 
az egész ez alapon szervezett zsidóság képviseletében megje-
lentünk nagyméltóságod előtt, hogy államférfiúi bölcseségébe 
és igazságszeretetébe vetett bizalmunknak kifejezést adjunk és 
ezen bizalmunk alapján előadjuk kérésünket. A kérésünket 
írásba foglalva nyújtjuk át. 

Elsősorban azt kérjük nagyméltóságodtól, hogy a már 
1868-ban Eötvös József báró által megindított azon munkát, 
amely hivatva volt a mi önkormányzati szervezetünket meg-
állapítani, ismét folytathassuk. Azóta ismételten és ismételten 
kértük az engedélyt arra, hogy egyetemes gyűlésünket meg-
tarthassuk; sajnos, mindeddig nem teljesítették kérelmünket. 
Igen természetes, hogy a 40 évvel ezelőtt megállapított sza-
bályzat nagyon sok tekintetben változtatásokra, módosításokra 
szorul; a kialakult új tényekhez, iij viszonyokhoz kell alkal-
mazkodni. Mindamellett és ámbár tudjuk, hogy ezt a szerve-
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zetet akként kell megállapítani, hogy abban minden irányzat 
megtalálhassa a maga szabadságát, de az egész felekezet a 
maga egészében megtalálja a maga önkormányzati jogát, mégis 
eddig nem volt alkalmunk arra, hogy ezt a feladatot teljesít-
hessük és a mi kulturális intézményeinknek, a mi vallásbeli 
ügyeinknek megadhassuk azt a formát, amely alkalmassá teszi 
arra, hogy a magyar zsidóság teljesíthesse a nemzet iránt is 
azon kötelességét, hogy a magyar nemzeti kulturális életben 
őt megillető kötelességeket betöltse és ennek a kulturális élet-
nek élő tényezője maradhasson. 

Tudjuk, illetve félünk tőle, hogy megint meg fognak 
gyanúsítani azzal a jelszóval, hogy »lelkiismereti szabadság« 
és azért ezen alkalommal kötelességünk hangoztatni azt — 
ami• különben az ő felsége által szentesített szabályzatban is 
benne van — hogy a mi egyetemes gyűlésünk semmiféle val-
lásbeli vagy istentiszteleti kérdéssel nem foglalkozhatik. ez ki 
van zárva. A múltban sem foglalkoztunk. vele, a jövőben sem 
fogunk vele foglalkozni. Amivel foglalkozni akarunk, az a mi 
felekezetünk jogviszonyának rendezése az államhoz, hitközsé-
geink admini8ztrácziójának szervezése. A mi közoktatási, jóté-

0 

konysági és kulturális intézményeinknek nemzeti irányban 
való fejlesztése. Tudjuk, hogy mi a teendőnk. Es ha mi a 
kormányhoz fordulunk, tulajdonképpen az a kérésünk első 
sorban, hogy azok az akadályok legyenek megszüntetve, azokat 
méltóztassék kegyesen elhárítani, amelyek államhatalmi inge-
renczia folytán a mi feladataink megoldása elé tornyosultak. 

Nagyméltóságod ismert politikai meggyőződésénél fogva 
merem hinni, hogy helyeselni méltóztatik, hogy mi azt az 
alapot, amelyet leraktunk, könnyelműen feladni nem óhajtjuk, 
hogy a jogfolytonossághoz ragaszkodunk, hogy tehát tovább 
akarunk építeni azon az alapon, amelyet 1868-ban leraktunk, 
azon szabályzatok alapján, amelyeket akkor megalkottunk és 
amelyeket ő felsége szentesített, amelyeket mi igenis most a 
viszonyok igényeihez képest módosítani kívánunk. Igen sok 
akadály gördíttetett e tekintetben elénk, a kormányzat részéről 
és különösen a Nagy méltóságod kormányát megelőző időszak-
ban, amikor Lukács György meglepetésszerűen, anélkül, hogy 
nekünk előzőleg arról legkisebb sejtelmünk lett volna, egy 
rendeletet adott ki, amely direktisszime az egyetlen magyar 
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reczipiált zsidó liitfelekézetből két felekezetet csinált. Sehol a 
világon nincsen többféle zsidóság és a magyar törvénykönyv 
nem ismert többet, mint egy zsidóságot és a reczepczionális 
törvény sem fogadott be többet, mint egy zsidó vallást. Ha 
élő példára akarunk hivatkozni, itt van Ausztria. A galicziai 
falusi zsidó hitközség és a bécsi hitközség között kétségtelenül 
van akkora különbség, mint a pesti hitközség és mondjuk, a 
máramarosszigeti hitközség között. Es ott sem jutott eszébe 
senkinek ezen külön kulturális fokon álló községekből kétféle, 
vagy többféle felekezetet csinálni. Kérjük Nagyméltóságodat, 
méltóztassék saját minisztériumában revizió tárgyává tenni, 
különösen ezeket a legutolsó időben kiadott rendeleteket és 
amiről úgy találja, hogy az ellenkezik a magyar törvényhozás 
által a zsidó kérdésben kezdettől fogva elfoglalt állásponttal, 
azt méltóztassék megváltoztatni, mert ez sokkal inkább meg 
fogja könnyíteni nekünk feladataink megoldását, mintha meg-
marad a jelenlegi állapot, amely veszélyeztetné a hitközség 
létalapjait, annyiban, hogy minden hitközség minden pillanat-
ban ki van téve annak, hogy ha valamely békétlenkedő ember-
nek igényeit ki nem elégíti, ketté válik. 

A zsidó hitfelekezet számára az évenkinti költségvetés-
ben megállapított állami dotácziót oly mértékre kivánjuk fel-
emelni, amely a felekezet lélekszámának megfelel. Amikor a 
zsidó felekezet először kapta ezt a dotácziót, az régen meg-
előzte a reczepcziót. Akkor az erkölcsi elismerés volt a magyar 
törvényhozás részéről a zsidó felekezetüekkel szemben, amelyet 
nagyon méltattunk, nagyon értékeltünk. Ma azonban a viszony 
más. Amit kapunk, ami a költségvetésben a zsidó felekezet 
dotácziója czímén felvéve van, nagyon kevés. Nagyon szegény 
ez a zsidó hitfelekezet. Különböző gazdasági viszonyok folytán 
a kisebb hitközségek, különösen vidéken, alig bírják fenn-
tartani az ő kulturális intézményeiket és nem tudják meg-
terhelni, nem is lehet tőlük követelni, hogy nagyobb mérték-
ben vegyék igénybe a tagok áldozatkészségét éppen azon 
politikánál fogva, amelyet velünk szemben a kormány követett, 
11a ugyanis erősen megadóztatják híveiket, keletkezik belőle 
egy új hitközség. 

Kérjük mindezek alapján Nagyméltóságodat, legyen kegyes 
írásban előterjesztett kérésünket beható figyelmében részesíteni 
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és mentől hamarabb teljesíteni. Ami pedig a dotácziót illeti, 
amennyiben a költségvetésből talán ezen kérelemmel lekéstünk 
volna, kérjük Nagyméltóságodat, kegyeskedjék talán a költség-
vetés pénzügyi bizottsági tárgyalási alkalmát felhasználni arra, 
hogy méltányos kérelmünk teljesíttessék. 

Gróf Apponyi Albert kultuszminiszter a következő 
választ adta: 

Igen tisztelt uraim! 

Nagyon köszönöm azt a szíves bizalmat, amelytől indít-
tatva engem megtiszteltek jelenlétükkel és én csak azt mond-
hatom — gondolom, ennek a nyilatkozatnak őszinteségében 
senki sem fog kételkedni, mert annak némelyik indoka nagyon 
is kézzelfogható — hogy én volnék a legboldogabb, mint ezen 
tárcza élén álló férfiú, hogy ha sikerülne a zsidó hitfelekezet 
ügyeit a mostani zilált állapotából kivezetni. Méltóztassék 
elhinni, éppen a zsidó hitfelekezettel szemben a mai helyzet-
ben és a mai állapotok mellett erre a minisztériumra olyan 
feladatok hárulnak, amelyeknek megoldására én legalább 
magamat a legteljesebb mértékben illetéktelennek tartom. 
Hiszen itt oly kérdések fordulnak elő, ahol a minisztérium 
hivatik fel arra, hogy döntsön zsidó rituális kérdések felett, 
ami a legnagyobb abszurdum, ami csak elképzelhető a lelki-
ismereti szabadság alapjára és a vallási élet önállósága eszmé-
jének alapjára fektetett államban. (Úgy van, úgy van!) 

En nagyon boldog volnék, hogy ha sikerülne nekem — 
amint elődeim egyikének sem sikerült — kibontani ázt a 
csomót, amely a hazai zsidóságnak jelenlegi helyzetében van. 
De ámbár igen t. barátom és volt képviselőtársam, önöknek 
szónoka és elnöke kifejtette, megengedem, hogy néha hibásan 
történt hivatkozás a lelkiismereti szabadság elvére, de nekem 
mégis kell, hogy ez vezércsillagul szolgáljon az én működé-
sembem Megkülönböztethetem, hogy mikor történik rá hivat-
kozás alaptalanul, mikor alaposan, hanem én ezen vezér-
csillagnak és vezérelvnek követelésétől természetesen el nem 
térhetek semmiben. 

Ezt előre bocsátva, én csak ismételhetem, hogy nemcsak 
az önök felekezetének érdeke, de nemzeti érdek, állami érdek 
é8 legutolsó sorban említem, de ennek a minisztériumnak is 

Magyar-Zsidó Szemle. 1906. III. Füzet. 16 
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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-




