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AZ IZR. ORSZ. IRODA ES AZ ORSZ. IZR. TANÍTÓ״ 
EGYESÜLET FELTERJESZTÉSE ILLETŐLEG KÖR-

LEVELE A KIS ZSIDÓ ISKOLÁK ÉRDEKÉBEN 
a >Nem állami elemi népiskolák és a községi és felekezeti néptanítók 
járandóságairól szóló törvényjavaslat parlamenti tárgyalása alkalmából. 

26951. sz. 
Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi Miniszter Űr f 
A nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi 

és felekezeti néptanítók járandóságairól szóló törvényjavaslat 
 ának b) pontja azt az intézkedést terveli, hogy amennyiben־§ .15
egyes iskolákban a tankötelesek száma harminczon alul maradna, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter csak kivételes esetekben 
engedélyezhet államsegélyt. 

Ez az intézkedés, amit Nagyméltóságod nemes intencziók 
kiváló nemzeti és közmivelódési feladatok által sugalmazott javas-
latával bizonyára nem czélozhatott, különösen súlyosan érintene 
számos oly zsidó népiskolát, melyeket hitfeleink aránytalan nagy 
áldozatokkal tartanak fenn és amelyek a legtöbb helyen igazi 
kulturmissziót teljesítenek, gyakran nemzeti érdekeket képvi-
selnek. Az emiitett rendelkezés épp azoktól az iskoláktól voimá 
meg a létalapot, melyek az állam segítségére leginkább vannak 
utalva és azoktól a köröktol, melyek az állami iskolagyámolitás 
rendszeresítésének idejéig iskolájukért nagy küzdelmet folytattak 
és önerejüket felülmúló áldozatokat hoztak. 

Az Országos Izr. Tanítóegyesület által ezideig egybegyűjtött 
adatok szerint hazánkban száznál jóval több olyan zsidó fele-
kezeti iskola van, melyekben a tanulók száma harminczon alul 
marad. Többnyire olyan kis hitközségek, fiókhitközségek és ima-
egyesületek tartják fenn ez iskolákat, melyeknek tagjai szegények. 
Gyakran 10—15 zsidóvallású lakosból áll az egész hitközség. 
Az iskolán kívül még más nélkülözhetetlen vallási intézményeket 
is fenntartanak, úgy hogy a terhek alatt valósággal roskadoz-
nak. Az iskolához azonban a közművelődési érdekeken kívül 
azért is ragaszkodnak és ragaszkodniok kell, mert gyermekeiket 
a felekezeti iskolákban sokszor el nem helyezhetik és mert a zsidó 
néptanító egyúttal a vallásoktatást is ellátja, ami nélkül gyerme-
keiket nem nevelhetnék. A magyar zsidó tanító szerény, de kiválóan 
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buzgó előharczosa a népnevelésnek. De kis helyen a tanító a 
felnőttekre is művelő hatással van és így állami, mint tisztult 
felekezeti szempontból sok érdek fűződik ez iskolák fennmaradá-
sához, e tanítók zavartalan munkásságához. 

Ámde az új törvény szerint a tanítók fizetési minimuma 
növekszik, és igy e kis iskolák terhe is megnő. Az állam az által, 
hogy éppen e leginkább küzdő iskoláktól vonná meg a tafeítói 
fizetések emelkedése folytán még égetőbb szükséggé vált segít-
ségét, azoknak létét veszélyeztetné, aminek nemcsak az a követ-
kezménye volna, hogy a nemzeti népnevelés száznál több intéz-
ménye megsemmisülne, hogy e kis hitközségek egyéb intézményei 
ezt megsinylenék és kulturális fejlődésükben visszavettetnének, 
hanem éppen Nagyméltóságod humánus és nemzeti törekvések 
által áthatott, a tanítók sorsának javítására irányuló törvényé-
nek folyományaképpen számos tanító földönfutóvá lenne. 

Az itt szóban lévő iskolák rendszerint ott keletkeznek, ahol 
állami vagy községi iskola nincsen, ahol tehát a zsidók kény-
teleníttetnek gyermekeik nevelése érdekében nagyban áldozni. 
A többi felekezetek aránytalan nagy számuknál fogva könnyen 
tarthatják fenn felekezeti iskoláikat. De a zsidók, akik kisebb 
helyeken csak kevesen laknak, nem népesíthetik be iskolájukat, 
mely ez által a gyámolításra még inkább rászorul. A falvakban 
tehát a zsidó vallásúak számának elenyésző csekély volta adja 
meg az áldozatok mértékét, de egyúttal megvilágítja az állami 
segítség iránti igény jogosultságát és bizonyságul szolgál arra is, 
hogy a fentidézett törvényjavaslat 15. §-ának b) pontja a har-
minczon alul lévő tanulókkal biró iskolákkal szemben meg nem 
okolható sérelem volna. Mert ha e rendelkezésnek az a czélja, 
hogy üy törpe iskolák jövőben ne keletkezzenek, esetleg az állami 
iskolák rendszeresítését ne gátolják, úgy e rendszabály a már 
létező ily iskolákkal szemben indokolatlan szigorral jár el, midőn 
régebben vállalt kötelezettségeinek teljesítését megnehezíti, a 
menekvésnek módját semmi formában meg nem adja, a törvény 
előtti időben az iskolához szegődött tanítónak exiszte'ncziáját 
pedig megingatja. 

Mindezek alapján tiszteletteljes kérelmünk Exczellencziád 
előtt oda terjed: 

hogy a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és 
a községi és felekezeti néptanítók járandóságairól szóló törvény-
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javaslat 15. §. b) pontjának parlamenti tárgyalásánál az elő-
adottakat kegyes figyelembe venni és a harminczon aluli tanú• 
lókkal biró, ez időben fennálló népiskolák állami segítségére 
nézve felvett és leginkább a kis zsidó fiókhitközségeket sújtó 
korlátozó rendelkezést annál is inkább kegyesen kihagyatni 
méltóztassék, mivel az izraelita felekezet egyéb állami dotá-
czióknál úgyis majdnem teljességgel mellőzve van. 

Kik is egyébiránt kitűnő tisztelettel vagyunk 
Budapest, 1907 márczius 8-án. 
Nagyméltóságú Miniszter Ürnak alázatos szolgái 

az izraeliták országos irodája: 
Dr. Mezey Ferencz 8. k., Dr. Mezei Mór s. k. 

irodai titk&r. irodai elnök. 

Az Orsz. Izr. Tanítóegyesület körlevele ez: 

Nagyságos képviselő úr! 
Az Országos Izr. Tanítóegyesület a tanítók fizetésrendezési 

ügyében mindig egy úton haladt az ország tanítóságának egye-
temével és annak hivatalos képviseletével: A Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottságával. Hivatalos közlönyünkben és 
tanácskozásainkban mindig azt az elvet vallottuk, hogy a fizetés-
rendezés kérdésében a magyar zsidó tanítóság nem foglal el külön-
leges álláspontot, hanem magunkévá tettük a magyar tanítóság 
összeségének kívánságait. 

Hogy mi most mégis mint a zsidó tanítóság egyetemének 
képviselői fordulunk Nagyságodhoz, annak oka, hogy »a nem 
állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és felekezeti 
néptanítók járandóságairól« szóló törvényjavaslat, egyéb, az 
összességet érintő sérelmein kívül a 15. §. b) pontjában oly intéz-
kedést is tartalmaz, mely végeredményében több mint 100 nem-
zeti kulturhivatást teljesítő zsidó iskolát szüntet be és ugyan-
annyi lelkes magyar zsidó tanítót fog hivatásától és kenyeré-
tői megfosztani. 

A törvényjavaslatnak ez intézkedése így szól: »Amennyi-
ben a tankötelesek száma 30-on álul maradna, a vallás׳ és közök׳ 
tatásügyi miniszter csak kivételes esetekben engedélyezhet• állam-
segélyt.« 

Egyesületünk a legutolsó hetekben a hazai zsidó iskolák-
ról statisztikai adatokat gyűjtött. Ezek tanúsága szerint (4 megyé-
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ból: Pest-Pilis-Solt, Pozsony, Vas és Moson megyékből még nem 
kaptunk jelentést) Magyarország többi vármegyéiben 102 olyan 
tisztán magyarnyelvű, zsidó felekezeti elemi iskola van, melyekben 
a tanulók létszáma 30-on alul marad. Ezen iskolákat fenntartó 
izr. hitközségek, már a zsidó lakosság csekély száma miatt is oly 
szegények, hogy tanítóik fízetéskiegészítése czéljából államsegélyre 
szorulnak, amit a miniszter a fent idézett paragrafus alapján 
nem fog megadni. 

Ha pedig a hitközség szegénysége miatt a tanítók törvé-
nyes fizetési minimumát nem adhatja meg, az államsegélyre 
pedig a tanulók csekély száma miatt jogot nem formálhat, e hit-
községek ugyané törvényjavaslat IS. §׳a értelmében élvesztik iskola׳ 
fenntartási jogukat. 

így történik meg majd aztán, hogy 100-nál több, a magyar 
nemzeti eszmét lelkes ügybuzgósággal szolgáló zsidóiskola kény-
telen lesz kapuit becsukni és ugyanannyi tanítócsalád veszti 
el kenyerét. 

Bizonyos, hogy ez a súlyos baj más felekezeteknek hasonló 
viszonyok közt levő kis iskoláiban is pusztítani fog, de mi erről 
statisztikai bizonyítékot nem adhatunk, de igenis látjuk az így 
fenyegető veszélyt az izr. felekezet kis iskoláira nézve. 

Látjuk égyszersmind azt is, hogy hitfeleink ez iskoláink-
nak pusztulása után lelkiismeretben kényszer hatása alatt állnak 
majd, mert iskola nélkül maradt gyermekeiket kénytelenek lesz-
nek más hitű felekezeti iskolába járatni. Ilyen kisközségekben 
ugyanis, ahol zsidó felekezeti iskolák még most fennállanak, köz-
ségi vagy állami iskolák nincsenek. 

Tudjuk, hogy Nagyságod már nemzeti kultúrpolitikai szem-
pontból is átérzi ez intézkedés sérelmes és jogosulatlan voltát. 
Azzal a kéréssel fordulunk tehát Nagyságodhoz, hogy e törvény-
javaslat tárgyalásánál kegyeskednék a parlamentben szót emelni 
oly irányban, hogy a fent idézett sérelmes intézkedés ne vonat-
kozhassék már eddig fennálló iskolákra, vagyis a tanulók csekély 
létszáma miatt a követelményeknek különben megfelelő egyetlen-
egy szegény iskolától se tagadhassa meg a miniszter a fizetést 
kiegészítő államsegélyt. Az inkriminált intézkedés tehát csakis 
a jövőben felállítandó új felekezeti iskolákra vonatkozzék. 

Kérjük egyúttal, kegyeskednék oly irányban is szót emelni, 
hogy az ily iskolák tanítóival szemben, melyek a törvény minden 
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rendelkezésének készséggel alávetik magukat és melyek csak 
szegénységük miatt nem tehetnek eleget saját erejükből az áj 
fizetésrendezés követelményeinek ,a vallás׳ és közoktatásügyi minisz-
ter a legmesszebbmenő méltányossággal járjon él és minden körül-
mény között óvja és védje a viszonyok és a törvényes intézkedések 
összeütközések folytán önhibájukon kívül válságba jutott tanító 
exisztencziáját. Megérdemlik a magyar tanítók és azok között 
a magyar nemzeti eszmét dicséretes sikerrel szolgáló zsidó tanítók, 
hogy eddigi munkásságuk jutalmául amúgy is szűkös kenyerük 
minden körülmények között biztosítva legyen. 

Azon reményben, hogy Nagyságod hathatós szavával és 
befolyásával ez igazságos ügyet az intéző körökkel megértetve, 
támogatni fogja, 

maradtunk Nagyságodnak 
Budapesten, 1907 márczius 8. 

alázatos szolgái 
Az Országos Izr. Tanítóegyesület nevében : 

Hajnal Jakab, Kornfeld Gyula, 
egyesületi titkár. egyesületi elnök. 

TARSADALMI SZEMLE. 

Csendben, minden külső zaj nélkül fejeztetett be az a 
nagy alkotás, melyre a magyar Izrael félszázadnál tovább 
áhítozott — a bibliafordítás. A biblia volt mindenha Izraél 
éltető eleme, 2000 év óta oltalmazója. Összedőlt állama, 
elveszett nyelve, elpusztult szentélye: mindene odaveszett, de 
megmaradt hü kísérője, bibliája. Biztos szemmel a leg-
becsesebbet mentette meg a nagy nemzeti szerencsétlenségből. 
Ez a kincs veszendőben volt, mert napról-napra kevesbednek 
a héberül értők. A német szentírás volt az, amely a lelkeket 
táplálta, a német nyelv körünkből való kiveszésével a bibliát 
is veszély fenyegette. A vallás és magyarság egyaránt köve-
telték a szentírás magyarítását. E kettős szükséglet most 
fényesen ki van elégítve. Hála és köszönet érte a magyar-
zsidó biblia szerkesztőinek, szellemi és anyagi támogatóinak. 

A biblia volt az a könyv, amely a modern népek 
között az írást terjesztette. A zsidó kettős értelemben az 




