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A BÓCHER-KÉRDÉS. 

Az orthodoxok országosnak nevezett gyűlésében, amely 
az elmúlt évben fővárosunkban oly zajosan folyt le, megjelent 
a pozsonyi talmudiskola növendékeinek küldöttsége és a jesiva-
bócherek ügyének rendezését kérte. Ezzel a fellépéssel a hazai 
zsidóság ügyei a nyilvánosság előtt egy új ügygyei szaporod-
tak. Hangsúlyozzuk, hogy csupán a nyilvánosság előtt, mert 
a valóságban már évtizedek óta létezik, csakhogy senki sem 
akarta észrevenni. A rabbik és bócherjeik folytatták régi 
ténykedéseiket, anélkül hogy ügyet vetettek volna a változott 
viszonyokra, sőt anélkül hogy tudatossá vált volna náluk, 
hogy ők maguk is megváltoztak korunk hatása alatt az élet-
felfogás tekintetében. 

Mert nem alapvető felfogásváltozás-e az, ha a bócherek 
a kéregetést, a házról-házra való járást, a >snorrolá*t,< amely 
a tavaszi és őszi időszak beköszöntésével az időjárás pontosságá-
val meg-megismétlődött, megszégyenítőnek és végleg kiküszöbö-
lendőnek tartják? Már pedig az egész probléma ezen a pon-
ton vetődött fel. Ez volt az az archimedesi pont, melyre állva 
a jesivát ki akarják emelni régi állapotából. Hogy a mozgalom 
hová fog vezetni, azt jelenleg még senki sem tudhatja, de az 
bizonyos, hogy innen indult ki. Es volt is reá alapos ok. 
Megindítói hivatkoznak arra, hogy a koldulás lealacsonyítja 
a jesiva növendékeit és a bócher nevet beszennyezi. Emlékez-
tetnek arra, hogy nem régen egy ilyen szerencsétlen fiatal 
embert vándorútján meggyilkoltak és arra — ami felette jel-
lemző — hogy a pesti orthodoxia minden tavasz és ősz beállta 
előtt figyelmeztetést köröztet az országban, hogy a bócherek 
ne jöjjenek a fővárosba koldulni, mert ez nagy »chiliül hasém«. 

Ez a mérges seb fáj a kulturához már közelebb álló 
pozsonyi talmudtanulóknak és arra késztette őket, hogy »moz-
galmat* indítsanak. A baj gyökerét ők nem keresték, csupán 
a betegséget látták. Tanácskozásukban, amely szombat estétől 
vasárnap reggelig tartott, a dolog érdeméről nem is beszéltek, 
csupán arról vitatkoztak, hogy hány tagja legyen a fővárosba 
menesztendő küldöttségnek és ezek kik legyenek ? De e nagy-
fontosságú kérdésben sem tudtak egy éjszaka alatt megálla-
podásra jutni, míg végre, mint a pe6zachhagádában, elérkezett 
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az idő. A bizonyos vasárnapon tovább folytatott tanácskozáson 
már felkiálthattak: fáradoztunk és találtunk. Csakugyan meg 
is találták, mert elhatározták, hogy két tagot közköltségen 
küldenek Budapestre, saját költségén pedig mindenki csatla-
kozhatik a küldöttséghez. Ezeket hajnali három órakor 300 
társuk kisérte a pályaudvarhoz. 

A küldöttség járt-kelt a fővárosban, kapott Ígéreteket, 
végre bizottságot. Nagy siker. Hosszas küzdelem után még 
nagyobb siker érte az ügyet — külön bizottságot kapott. 
A küzdelem modern módszerrel folyt és folyik: hírlapi czikkek, 
a »Nité Bachurim* czímű bócherujságban, a »gáonok< kérle-
lése, de egyszersmind megfenyegetése, körlevél kibocsátása stb. 
A küzdelem még folyik és odairányul, hogy jesivai kultuszadó-, 
pótlék hozassék be é8 az összes jesivák egy központi pénztár-
ból kapják a támogatásukat. Hogy mi lesz az eredmény, még 
nem látható, de bizonyos, hogy nagy optimizmus ömlik el az 
egész akczión. Az orthodox községek nem fizetnek összesen 
annyi kultuszadót, amennyi a jesivák tisztességes eltartására 
szükséges lenne. De hát bennünket csupán a felekezeti jelenség 
érdekel, részleteibe beleszólni se jogunk, se kívánságunk nincsen. 

A kérdés lényege nem abból áll, hogy a bócherek ellá-
tása szegényes és módja korunk felfogásával ellenkezik, hanem 
abból, hogy nem nevel semmiféle pályára. Az a röpke szó: 
* bócherből minden lehet«, ezt a negatívumot találóan fejezi ki. 
Aki semmi, abból még minden lehet, mert valaminek lennie 
kell. Pozitívumot nem is mond. *Minden lehet*, de nem biztos, 
hogy valami lesz. Itt van a punctum saliens. Amíg a zsidó 
szó nemcsak felekezetet, hanem foglalkozást is jelentett, a 
bőcher könnyebben helyezkedett el, midőn házasság által 
bócherságát befejezte. De a világ nagyot fordult és előkészület 
nélkül felette nehéz a gyakorlati pályákon való elhelyezkedés, 
következéskép a házasodás vagy á bócherság befejezése is. Sem 
a korcsma, sem a bolt nem kapható máról holnapra és rende-
sén nem is tartja el az emberét. A talmudtanulók évtizedek 
óta keservesen tapasztalják, hogy a modern létérti küzdelem-
ben alul maradnak. A rabbipálya a nemrabbi fiak elől az 
orthodox körökben körülbelül el van zárva. De ha nem is 
dívna ez a gyakorlat, nincs tizedannyi rabbiszék sem, ahány 
bócher él az országban. 
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Nincsenek ugyan statisztikai adataink, de 1500 semmi-
esetre sem túlzott szám. Ennyi rabbijelölt nem Magyarország-
nak, hanem egész Európának is sok. Arról tehát szó sem 
lehet, hogy a jesiva növendékeit a rabbipályának nevelje. 
Ezt soha nem is állította. Sőt az összes hitközségek összes 
alkalmazottai számára sem kell félannyi aspiráns sem. Akár-
hogy forgassuk a kérdést, nem lehet agyonhallgatni azt a 
tapasztalatot, hogy a bócherek előbb-utóbb hajótörést szen-
vednek• Ezek a hajótöröttek mindenféle ajtón kopogtatnak, 
de csak kivételesen nyilik meg előlük. Jó része elzüllik. 

A jesiva a mély vallásosságon kívül a zsidó tudásvágy-
ból táplálkozik, amely régi formájában a talmud felé fordul. 
Fenntartását szintén a határt nem ismerő jámbor áldozat-
készségnek köszöni. Sok szegény ember a szájából veszi ki a 
falatot, hogy a még szegényebb bóchernek adja. Tisztelet-becsü-
let mindkét félnek, a tanulónak és eltartójának, de ez. mind 
nem változtat a végeredményen — a hajótörésen. Szüntelenül 
hangzik az ismerős régi dal: »Tórát találtál, mert fáradoz-
tál, de mit eszünk ezentúl?* 

Nem tudjuk, hogy a megindult mozgalom hova fog vezetni. 
Be tegyük fel, hogy a legteljesebb siker koronázza. Az összes 
községek külön jesivaadót fognak megszavazni, sőt be is 
szedni és a tervezett központi pénztárba beszállítani. Fel-
tesz8zük, hogy tízszer annyi fog befolyni, mint amennyi tény-
leg be fog folyni. A bócher-kérdés egy hajszállal sem fog 
előbbre haladni, mert nincs végczélja. Ha a tanulók keveseb-
bet fognak éhezni, jelentékenyen meg fognak szaporodni és 
később ,fognak a pályától megszökni. Itt semmi sem biztos, 
csupán az, hogy végül — megszöknek. Mi nem mondjuk, hogy 
ez így legyen9 mi sokkal rosszabat mondunk, hogy ez így van. 
Ha Rothschild vagyona áttana rendelkezésre a jesiva eltar-
tására, akkor sem tudnák a mai rendszer mellett a bócJier-
kérdést megoldani, mert a jesiva nem illeszkedik be a mai 
társadalomba. Ezt lehet kuruzsolni, de nem gyógyítani. Van-
nak, kik a jesiváért lelkesednek, vannak, akik gyűlölik. Néze-
tünk szerint a probléma teljesen független a szeretettől és 
gyűlölettől. Társadalmi jelenség, melyet sociologiai szempontból 
kell szemügyre venni. A hazai ú. n. orthodox zsidóság aránylag 
tízszer annyi barátot tart el jól-rosszul, mint amennyit veleje-
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ben elbír. Ezt a luxust még űzhetné, ha a bócherség élet-
hossziglan tartana, mint pl. a nemrég elhunyt Léb Orosznál. 
De minthogy a fiatal évek leteltével bócherjeit a társadalomba 
való elhelyezkedésre kényszeríti, valóságos emberáldozatokat 
hoz. Nem ez a czél. de ez az eredmény. A rideg tényeken 
nem változtat sem jámborság, sem romantika. A romantikusok 
egyébkép fiaikat a — gimnáziumba Íratják be, a jesivában 
csak a mások gyermekeiben gyönyörködnek. 

Jesivák nincsenek többé sehol a világon, csupán Magyar-
országon, nincs tehát sehol bócher-kérdés, csupán nálunk. 
Ez a tény maga is mutatja, hogy a probléma megoldhatatlan. 
Morfiuminjekczió nem gyógyító balzsam.׳ 




