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habár azok kikeresztelkedtek. Hja! Mindnyájunkat érhet bal״ 
eset. Ki tudja mai napság pontosan nyilvántartani a vallás 
terén véghezvitt vetkőzéseket, öltözködéseket? A mult 1905. 
évi áprilisi füzet 117. lapján Horváth Józsefet, akit akkor 
Megyaszón, az idén Marosűjváron választottak meg, aki azon-
ban már akkor kikeresztelkedett volt, én is zsidónak tekin-
tettem és mint zsidót kimutattam még, amit véghetetlenül 
sajnálok; mert nem bírom eléggé rosszaim azok felfogását, 
kik a zsidóság renegátjait *származásuknál fogva* folyton a 
zsidóság részére úgyszólván vindikálgatják. Vallási felfogásunk 
szerint állhat is, áll is, hogy אף על גוי שחטא ישראל הוא, de társa-
dalmilag ez meg nem állhat. Aki a velünk való közösséget 
felbontja, arról mondjunk le. Hadd hulljon a férgese! 

Aki fennemlítettekre vonatkozó életrajzi adatok iránt 
érdeklődik, annak a dr. Fabró Henrik ós dr. Újlaki József 
szerkesztette Sturm-féle Országgyűlési Almanach ajánlható, 
mely legutóbb jelen füzettel egyidejűleg jelent meg és 5 koroná-
ért mindenütt kapható. 

Budapest. VADÁSZ E D E . 

TÁRSADALMI SZEMLE. 

Az alkotmányos viszonyok helyreálltával felekezetünk 
kebelében is újra megmozdultak az erők és megszólaltak a 
községkerületi elnökök. A jelen füzetünk élén közölt Emlék-
irat mint villamos reflektor világit reá felekezeti ügyeinkre 
és erős fényénél együtt látjuk bajainkat és kútforrásait. 
Pártok és személyek teljesen háttérbe szorulnak, helyükbe az 
utolsó négy évtized tényei lépnek és beszélnek oly meggyőző 
erővel, a milyennel csak a tények tudnak beszólni. Felekeze-
tünk sorsába beavatottak is megdöbbenve szemlélik azt a 
képet, melyet a hazai jogtörténet ecsetje fest eléjük. A zsidó-
ság történeti lelkiismeretének érczes hangját halljuk, midőn 
az Emlékirat a saját multunkból és az összzsidóság jelenlegi 
helyzetéből merített tényekkel bizonyítja, mondhatjuk kon-
statálja, hogy a zsidóság az egész világon csupán egyetlenegy 
felekezetét alkot és mást a világtörténet nem ismer. Ez oly 
igaz, hogy a hazai Tíétfelekezet hirdetői ugyanezt vallják a 
határainkon kívül lakó zsidókról. 
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TÁRSADALMI SZEMLE. 

Az Emlékirat egyéb pontokon is a tiszta igazságot dom-
borítja ki. Nincs veszve a szebb jövőbe vetett remény ott. 
hol nyomorúságos állapotok közepette ily objektív hang szólal 
meg, hol a köznapi érdek felé ily magasan emelkedik a fele-
kezet közérdeke. Nincs veszve — a régibb állapot helyre-
állítása után — a békés megegyezésbe vetett remény sem 
ott, hol a sérelmeket minden harag és szenvedély nélkül 
tárja fel a meleg sziwel párosult hideg elme, hogy azok 
orvosolhatók legyenek. 

* 

Az orosz birodalom lázát az uralkodó körök alkotmánv-
nyal és milliárdos kölcsönnel lelohasztották és a vérengzések, 
melyekhez foghatót a zsidó történet alig ismer, megszűntek. 
Az új alkotmány a zsidók jogi helyzetét nem szabályozta tisz-
tán, de a cselekvő és szenvedő választójogot megadta nekik 
és remélhető, hogy ezen biztató kezdet után az emanczipáczió 
nem fog sokáig késni. A birodalmi duma (képviselőház) az 
emanczipáczió mellett nyilatkozott ós nem képzelhető, hogy a 
czári kormány örökre elzárkózhassék hat millióból álló. általa 
külön nemzetnek deklarált nép egyenjogúságának elismerésétől. 

A duma-választásban a zsidók élénk részt vettek és 
15 zsidó került a dumába. Ezek közül öt czionista, kiknek 
működéséhez a czionisták nagy reményeket fűznek. Hogy milye-
nek ezek a remények, a távolból nem tudhatók és nem is ért-
hetők. Semmi esetre sem vonatkozhatnak a Palesztinába való 
bevándorlásra, hisz nem képzelhető, hogy az orosz birodalom 
Palesztinát a töröktől a zsidók számára vegye el. Akármint 
legyen, elég teendő marad számukra, mert a zsidók gazdasági 
helyzete az orosz birodalomban tarthatatlan és a kivándorlás 
a legmerészebb feltevéseket meghaladó arányokat öltött és a 
népvándorlás jellegét mutatja. 

Az éhség kergeti az embereket ősidők óta, amint hogy 
a bibliának egyik stilbeli fordulata : Es éhség volt az 
országban. A zsidókat az ókortól a jelenkorig a kiiildözés 
mellett a kenyér kergette mindig más és más hazába. Ez a 
vaskényszer nehezedik az orosz és lengyel zsidóságra. A poli-
tikailag egyenjogú galicziai zsidó ép úgy kezébe veszi a vándor-
botot, mint a galicziai paraszt és á hazai tót, sőt sok magyar 
is. Az orosz és osztrák-magyar birodalmakból évente kerek 
számban 100,000 zsidó vándorol ki tengerentúlra és belát-
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hatatlan, hogy a kivándorlók ügye hova fog fejlődni. A jóakaró 
figyelmeztetések, melyeket a német-zsidó kivándorlási egyesü-
let kibocsát, hatástalanul hangzanak el. Az éhenhalással küz-
ködök természetszerűen jó tanácsokra nem hallgathatnak. 

Tettekre van szükség, de hogy ezek mik legyenek és 
hogyan vihetők keresztül, senki sem tudja. A hazai zsidóság 
gazdasági helyzete szintén egyre rosszabbodik és az északi 
megyékben a kivándorlás rég megindult. Statisztikai adatok 
még hiányzanak, de a tény már ismeretes, csak az nem tud-
ható még, hogy az áramlat milyen méreteket fog ölteni. Itt 
az ideje, hogy e szomorú jelenségről gondolkozzunk. A feleke-
zet és a nemzet érdeke egyaránt követeli, hogy a baj meg-
előztessék. 

* 

Alig irtuk le ezeket a sorokat, űjabb rémhirek érkeznek 
az orosz birodalomból. Bialystok az űjabb véres pont az orosz 
zsidók történetének véres lapjain. Az ellenőrizhetetlen hirek-
bői is kiviláglik annyi, hogy az áldozatok száma meghaladja 
a százat és az anyagi kár az egy milliót A legveszedelmesebb 
az erkölcsi métely, a mely az orosz népből valóságos gyilkoso-
kat csinált. Midőn e sorokat írjuk, ismét csend van. Beméi-
jük, hogy állandó lesz és az agyonkínzott orosz hittestvérek 
annyi balsors után nyugalomhoz jutnak. 

* 

Kohner Zsigmond, a pesti hitközség elnöke, 13 évi mű-
ködés után egészségi okokból lemondott állásáról és a lemondás 
visszavonására nem volt rábirható. Kornféld Zsigmond főrendi-
házi tag, a hitelbank vezérigazgatója, kinek a díszes elnöki 
állást egyhangúlag felajánlották, elfoglaltsága miatt nem fogadta 
el. Ebben a helyzetben két párt keletkezett. Az egyik dr. 
Weinmann Fülöp udvari tanácsos hitközségi alelnök, a másik 
Weisz Berthold udvari tanácsos köré csoportosult. A két jelölt 
között junius hó 11-én ejtették meg a szavazást, de ez ered-
ményre nem vezetett, mert mindketten egyenlőszámu szava-
zatot (85) kaptak. Erre az elnökválasztás kérdését őszre halasz-
tották és a választási nap megállapítását az elnökségre bízták. 

* 

Az 1848: XX. t.-cz. végrehajtásának kérdése, melyet a 
protestánsok évek óta sürgetnek, oly megoldás felé terelődött, 
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a mely a mi szempontunkból a meg nem oldással azonos. Már 
a Tisza-kormány azt vallotta, hogy a teljes végrehajtás, tehát 
az egyházi és iskolai terheknek az állam részéről való átvétele, 
nem czélszerű és hogy csak a sürgős szükségletek elégíttessenek 
ki. Ilyen pl. az egyházi tagok adőterhein való könnyítés s 
hasonló. Ezen czimek alatt a két protestáns egyháznak évi 
három millió külön segélyt igért junius 20-án gróf Apponyi 
Albert kultuszminiszter. Az ügy ezzel egyelőre el van döntve, 
mert a protestáns vezető körök »egyelőre* meg vannak elégedve. 
Mi, mint más alkalmakkor több izben kifejeztük, szivből ki-
vánjuk, hogy minden felekezet boldoguljon. De nehéz abba 
belenyugodni, hogy a felekezetközi ügyek minden alkalomkor 
oly mesterkélten kieszelt módon oldatnak meg, hogy a jog-
egyenlőség fentartásának látszata mellett a mi felekezetünk — 
más nevében nem szólhatunk — kinulláztatik. Jelenleg hasonló 
eset forog fenn. Nincs felekezet a világon, a mely oly egyházi 
adóterhet visel, mint a hazai zsidóság, különösen a kisebb 
községekben. Ezek nem részesülnek az állam jótéteményeiben, 
mert . . . Ki tudná azt megmondani miért mert ? 

* 

A magyar delegáczió tagjait Bécsben a magyar ház előtt 
a *bécsi nép« inzultálta. A felháborodás méltán óriási hullá-
mokat vetett, hisz a testvérállam hivatalos képviselőit és egy-
szersmind a vendégjogot sértették meg. De a gyűlölet erede-
téré senkisem gondol már vissza. Ugyanaz a nép tüntetett a 
magyarok ellen, melynek vezérét az egyetemi ifjúság egy izben 
táviratban üdvözölte. Akkor is szidta már a »zsidó-magyarok «-at, 
de ebből nálunk csak a felét, a zsidót vették komolyan, tehát 
jövel Lueger. Jer, pajtás, a keblemre. A gyűlölet azonban a 
szeretet világában az egyetlen, a mi őszinte és természeténél 
fogva egyre nő: a kiszabadított bestia nem nézi, hogy kit 
mar. A bécsi eset végre talán felnyitja nálunk mindenkinek 
a szemét, kit a gyűlölet még nem vert meg teljes vaksággal 
és sikerül még idejekorán az erkölcsöt végleg kipusztító mér-
get kivetni nemzetünk testéből. Ha erre intő például szolgál 
a bécsi keresztény-szocziális bestialitás, akkor nem volt min-
den haszon nélkül való. 

17 Magyar-Zsidó Szemle. 1006. III. Füzet 




