
t á r s a d a l o m . 
A Z IZRAELITA KÖZSÉGKERÜLETI ELNÖKÖK 

EMLÉKIRATA. 

Az izraelita községkerületi elnökök 1906. évi június hó 11-én tartott 
gyűléséből az izraelita hitfelekezet ügyeiben gróf Apponyi Albert m. kir. 

vallás- és közoktatásügyi ministerhez benyújtott emlékirata. 

Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi Minister Űr! 
Kegyelmes Urunk! 

A hazafias megelégedés érzésével köszöntöttük mi is ama 
válságos idők megszüntet, melyek lidércznyomásként sulyosodtak 
alkotmányos életünk minden nyilvánulására. 

Reménynyel és bizalommal várjuk, hogy az alkotmányos 
kormányzat helyreállta végre valahára a mi felekezetünknek is 
meg fogja hozni, amit oly régóta és oly fájdalmasan nélkülözünk, 
felekezetünk jogállásának, az államhoz való viszonyának vég-
leges rendezését, amaz egyedül törvényes alapon, hogy a »bevett« 
izraelita hitfelekezetet ugyanazok a jogok illetik meg, melyeket 
hazai törvényeink a bevett vallásfelekezeteknek biztosítanak. 

Mi nemcsak mint ez országnak hű, alkotmányos érzésű pol-
gárai szenvedtük át az imént letűnt kormányzat súlyos sérel-
meit, de mint a nemzet erkölcsi közösségébe beolvadt izraelita 
vallásfelekezet képviselői, ügyeinek intézői és érdekeinek őrei is 
fájdalmas megütközéssel tapasztaltuk a közvetlenül előző kor-
mányzatnak felekezetünk ügyeiben tett intézkedéseit, melyeket 
minden előzetes tárgyalás és az érdekeltek meghallgatása nélkül, 
ibeglepetésszerüen zúdított reánk, és melyekkel amúgy is rende-
petlen viszonyainkat még zavarosabbakká tette, sőt teljesen 
jfclfoigatta. 
| Jfftgyar-Zsidó Szemle. 1906. III. Füzet. 1 4 
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Felekezetünk ügyeiben történt emez önkényes kormány-
hatósági rendelkezések, megbolygatták hitfelekezeti testületeink-
nek amúgy is ingatag rendjét, ügykezelését, megakasztották 
fejlődésüket, de legfőképpen mélyen sértették a reczipiált izraelita 
vallásfelekezet törvényes jogállását. 

Régóta szenved hitfelekezetünk törvényben biztosított és 
törvényből folyó jogainak megvonása alatt. A különböző kor-
mányokhoz intézett panaszos előterjesztéseink és emlékirataink 
elintézetlenek. Az ezek kapcsán tett kormányigéretek beváltat-
lanok. A felekezet jogállása figyelembe nem vétetett. Meghallga-
tásunk nélkül a kormányintézkedések elszomorító gyűjteménye 
keletkezett. Ez egymásnak gyakran ellentmondó rendeletek 
tömkelegében az eligazodás nehéz. A vallásos testületek létalapja 
ingatag, holott a fejlett viszonyok között velük szemben az 
igények fokozódnak. A vitás kérdések eldöntése gyakran önkényes, 
felek és hatóságok tájékozatlanok. A nagy jogbizonytalanság 
következtében az eljárások, a hatáskörök, az illetékesség kérdései 
zavarosak. A megoldatlan kérdések garmadával hevernek. A régi 
szabályokat és rendeleteket kellő megfontolás nélkül kiadott új 
rendeletek fosztják meg erejüktől. Majd már megszűnt rende-
letek feltámasztatnak. A felekezet orgánumai átalakulnak, meg-
szűnnek, nevet, hatáskört változtatnak. A politikai hatóságok 
a szolgabirótól a minisztériumokig a zsidó vallás ügyeiben ren-
delkeznek, szakkérdésekben döntenek, az egyes vallástestületek 
jogait korlátozzák vagy tágítják, máról holnapra tetszés szerinti 
módon. 

A hitközségekben ez állapotok hatása alatt örökös a Naszály-
kodás, hol az egyesek panaszkodnak a testület ellen, hol a testű-
let nem bír az egyessel. A hivatalnokok jogviszonyai rendezet-
lenek, e miatt a perek állandóan terhelik a hatóságokat. A dön-
tés nehéz. Egyöntetűségről szó sem lehet. A felekezeti bíráskodás 
majd fennáll, majd megnyirbál tátik, majd megszűnik, hogy 
ismét sírjából kikeljen. A politikai hatóságok nem boldogulnak 
a vallási kérdésekkel. Tehetetlenül állanak a jogkeresőkkel szem-
ben. Hitközségek keletkeznek, átalakulnak és a megoldatlan kér-
dések egész sorozata kél nyomukban. Olyanok, melyek az egyes 
jogait érintik, meg olyanok, melyekhez kulturális vagy más fon• 
tos érdek fűződik. A hitközségeket érintő vagy terhelő rendeletek 
keletkeznek, tudtuk, hozzájárulásuk nélkül. És mindez történhe* 
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tik a históriai vallásfelekezetek közé befogadott izraelita vallás-
felekezettel, mely így erkölcsi és kulturális feladatainak megöl-
dására tehetetlenné válik. 

Amidón most Nagyméltóságodat, mint Magyarország vallás-
és közoktatásügyi ministerét emez állásában hazafias tisztelettel 
üdvözöljük, egyszersmind Nagyméltóságod bölcs belátásába és 
rendíthetlen igazságérzetébe vetett erós bizalommal újítjuk meg 
azon régi kérelmeinket, melyeknek elintézését hazánk törvény-
hozásától és kormánvzatától immár több mint három évtized óta 
hiába várjuk. Előterjesztéseinket ime meg kell toldanunk azzal 
az új kéréssel, kegyeskedjék megszüntetni azokat az új sérelme-
ket is, melyekkel az immár letűnt áldatlan időszak súlyosbította 
helyzetünket. 

Erős a mi bizodalmunk, hogy Nagyméltóságod el fogja 
ismerni azt a tételt, hogy •bevett vallásfelekezetet törvény által 
biztosított önkormányzat illet meg«, és hogy ebből folyólag az 
állam beavatkozásának, — a ministeriumának úgy mint az alan-
tas közigazgatási hatóságokénak — határát az állam érdekének 
megóvása szabja meg ; a mi ezen kívül esik, az a hitfelekezet saját 
intézkedési jogkörének tárgya lehet csak. 

Bízunk benne, hogy Nagyméltóságod meg fogja találni mód-
ját annak, hogy ezt a jogkört csorbítatlanul biztosítsa az izrae-
lita hitfelekezetnek, mely azt ebben az országban az összes be-
vett hitfelekezetek közül egyedül nélkülözi; viszont mi is ünne-
pélyesen kijelenthetjük, hogy ahol a magyar nemzeti érdekek 
megvédésében ez a felekezet tényező lehet, hogy amivel ez a 
felekezet a magyar nemzeti kultura fejlesztését előmozdíthatja, 
ez a felekezet hazafias kötelezettségének a jövőben még fokozot-
tabb mértékben és teljes odaadással fog eleget tenni. 

• * * 

Hogy Nagyméltóságodat felekezetünk mai helyzetére nézve 
teljesen tájékozhassuk, kell hogy ismertessük azokat az előzmé-
nyeket, melyekből a jelenlegi állapotok kialakultak. Ezeknek 
megvilágítására vissza kell nyúlnunk az emancipationalis tár-
vényre, melynek előtte az izraelita hitközségek feladataiknak úgy 
a hogy megfeleltek, saját belátásuk szerint rendezkedtek be, de 
törvényesen elismert szervezet nélkül működtek, mindazonáltal 
mindenkor egy egységes hit felekezetet képeztek. 

14* 
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összetartó kapcsolat, egyöntetű szabályok létesítése tehát 
elutasíthatlan szükség volt. Az 1867: XVII. törvényczikk az 
ország izraelita lakosait a keresztény lakosokkal minden polgári 
és politikai jog gyakorlására egyaránt jogosítottaknak nyilvání-
totta. A keresztény vallásfelekezetek tekintetében fejlődött köz-
jogi gyakorlat hatása alatt az a felfogás emelkedett érvényre, 
hogy az emancipationális törvény mellett az izraeliták hitfeleke-
zeti ügyeinek szabályozása külön intézkedést igényel. E végből 
a magyar és erdélyi izraeliták 1868. évi deczember hó 10-ikére 
egyetemes gyűlésre hivattak egybe, hogy választott képviselőik 
a főfelügyeleti jog teljes megóvása mellett •rendezzék a felekezet 
egyházkormányzati és hitfelekezeti közoktatási viszonyait•. 

Az 18(58. évi deczember hó 14-én Nagyméltóságod dicső 
emlékű hivatali elődje báró Eötvös József nyitotta meg az egyete-
mes gyűlés tanácskozásait. Megnyitó beszédében köszöntötte a 
testületet, »melyben most legelőször gyűltek egybe Magyarország 
izraelita vallású ,polgárainak választott képviselőiy hogy mint önálló 
és szabad vallásos társulat egyházi ügyeiket önmaguk szervezzék és 
rendezzék«. Tehát az állami kormányzat az emancipatio alapján, 
amikor az izraelita vallás még a törvényesen bevett vallásfelkeze• 
tek közé fel sem vétetett, elismerte az izraelita hitfelekezet ama 
jogát, hogy autonom szervezetét megállapítsa. »Az 1867 : XVII. 
törvényczikk — folytatta a minister — az izraelita lakosokat az 
ország keresztény lakosaival egyenjogú polgárokká tette a polgári 
és politikai jogok gyakorlatában, e congressus feladata eszközölnif 
hogy a hazában létező izraelita hitfelekezet mint vallásos társulat is 
épen oly szabad, önálló és autonom testületet képezzen, mint a keresz׳ 
tény autonom egyházak.« 

A czél nyilvánvaló volt és a congressus feladata abban 
állott, hogy a hazai izraelita hitfelekezetet szervezze, hogy meg-
állapítsa ama szabályokat, melyek alapján e־szervezet az állam 
keretében érvényesülhet. Ezt a czélt a kormány tüzetesen meg״ 
határozta. A tanácskozások és határozatok körvonalait eleve ki״ 
tűzte és minden vallásbeli aggodalomnak és vitáknak elejét venni 
törekedett. A tulajdonképeni vallási kérdéseknek napirendre hoza~ 
tala által támasztható érzékenységgel számítva, már a congressus 
előkészítésénél eleve is kirekesztetett minden oly tárgy, mely a 
vallás- és lelkiismereti szabadság elveivel jogosan összefüggésbe 
lenne hozható. Erre való vonatkozással mondotta dicsőült báró 
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Eötvös József már érintett megnyitó beszédében : »Az egyházi 
ügyekre nézve azonban meg kell jegyeznem, hogy e congressus a 
kormány által csupán az izraelita vallástestületek külső szervezeté׳ 
nek és hatáskorének megállapítására és a közoktatás rendezésére 
hivatván össze, a hitélvek és vallástanok tanácskozásának tárgyát 
nem képezikAz egybegyűltek e nyilatkozatot zajos tetszés-
nyilatkozatokkal kisérték. A congressus minden ezzel ellenkező 
irányú szándék legyőzésével e programmhoz mindvégig hű maradt. 
Hozott határozatai ezt híven tükröztetik vissza. Nincs közöttük 
egy sem, mely a vallási és lelküsmereti szabadságot a legkisebb 
tekintetben korlátozná. Tartalmuk lényegileg a testületek szer-
vezésére, a felekezeti intézmények kereteinek megállapítására, a 
helyes administratio alapjának megteremtésére, a kulturális érde-
kek védelmére vonatkozik. E szervezet határvonalai között min-
den vallási irányzat érvényesülésének, a szervezet átalakulásá-
nak, és tökéletesítésének útja nyitva hagyatott. Első kísérlete 
volt ez a hazai zsidóságnak, hogy hitfelekezetét rendezetlen álla-
potából kiemelje és históriai múltjához méltó alapra helyezze. 
E törekvés akkoriban az állami kormányzat teljes méltánylásá־ 
val találkozott, minden kétségen felül állván, hogy a szervezet 
jog alapján álló magyar izraelita vallásfelekezet tevékenysége 
állami és nemzeti érdek. A hazai zsidóság is örömmel látta, hogy 
felekezeti alkotmányának kiépítésével erkölcsi és kulturális érvé-
nyesülésének új erőforrásai nyíltak. 

• * * 

ö császári és apostoli királyi Felsége 1869. évi június hó 
14-én báró Eötvös József ellenjegyzése mellett ünnepélyes forrná-
ban sanctionálta a congressus határozatait. E legfelsőbb szente-
sítési záradék alakja, tartalma egyaránt tanúskodik a mellett, 
hogy az ö Felségét az egyházak felett megületó legfelsőbb fel-
ügyeleti jogot gyakorló kormány a hozott határozatokat helye-
seknek, üdvöseknek és állami tekintetben is czélszerűeknek találta. 
Hitfelekezetünk autonómiájának ilyetén elismerése emelte a 
zsidóság önérzetét és e történeti jelentőségű tényben a magyar 
izraelita felekezet nemzeti és ethikai feladatainak szilárd alapját 
látta. Meg is indultak ez alapon a rendet czélzó alakulások. Nem-
zeti szellem honosult meg iskoláinkban, melyek annyi küzdés 
daczára azóta is fejlődnek, szaporodnak, úgy hogy Nagy méltó-
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ságod ministeriumának jelentései szerint a magyar népoktatás 
legértékesebb elemei közt foglalnak helyet. 

A hitközségek igazgatása, mely akkoriban felette hézagos, 
szertehúzó volt, egységesen újjá szervezkedett. A magyar nyelv 
itt és a szószéken tért foglalt. Magyar nyelven megszólaló zsidó 
felekezeti irodalom elsó alapvető művei jelentek meg. Egész״ 
séges közszelllem hatotta át az egész felekezetet, mely a község״ 
kerületek megalakulásában és a felekezeti élet minden vonatkozá״ 
saiban praegnans módon jutott kifejezésre. 

Azonban alig hogy a congressusi határozatok szentesítve 
lettek, a felekezet egy része országszerte izgatni kezdett ellene. 
Hiába volt Nagyméltóságod dicső elődjének intése, hiába abbeli 
felvilágosítása, hogy itt lényegileg csak közigazgatási szabályokról 
van szó, amelyek a hit kérdését nem érintik. A zsidó vallás vesze״ 
delmét hirdető izgatások lecsillapíthatók nem voltak. 

Bizonyítékokat igyekeztek összehordani, melyek a mellett 
tegyenek tanúságot, hogy a congressusi szabályok vallásellenes 
tanokat tartalmaznak. Mi e jelenségekre valami túTságos súlyt 
nem helyezhetünk, hisz oly vallási tekintélyt, mely a zsidó história 
által megczáfolt tévtanoknak erőt adhatna és oly világi fórumot, 
mely hazai jogtörténetünk idevágó tanítását megerótleníthetné, 
soha elismerni nem fogunk. 

A lelkiismereti és vallásszabadság jelszavai a zsidóság 
ügyeit, törekvéseit, történetét nem ismerőket mégis megtévesz-
tették. A mesterségesen szított agitatiót bevitték Magyarország 
törvényhozó termébe is, mely ép akkor a vallásszabadságra vonat״ 
kozó törvényjavaslattal foglalkozván, ez okból, utalással arra, 
hogy e javaslat rövid idő. alatt a törvényhozás által tárgyaltatni 
fog, 1870. évi márczius hó 18-án hozott határozattal úgy rendel״ 
kezett, hogv addig is, míg a törvényhozás tüzetesebben intéz״ 
kedik, az izraelita congressus határozatainak végrehajtásánál a 
vallás- és közoktatásügyi minister az érintett elvekkel egyezóleg 
járjon el, és az e tárgyban már tett, a fentebbi elvekkel netán 
ellenkező intézkedéseket szüntesse meg. 

A képviselőház tehát épen nem kívánta, nem is czélozta, 
de nem is szándékolhatta, hogy e határozatával az izraeliták 
szervezési ügyét eldöntse, azt fordulóra vigye vagy ennek irányt 
szabjon. Czél ja csak az volt, hogy addig is, míg a törvényhozás 
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tüzetesebben intézkedik, az izraelita congressusi határozatoknak 
hatósági segédkezés mellett való végrehajtását felfüggeszsze. 

A hitközségek egy része nem nyugodott meg e határozat-
ban, mely az izraelita hitfelekezet választott képviselőinek részvéte-
lével, a kormány tekintélye alatt és legfelsőbb szentesítéssel ellátott 
szabályok végrehajtását kétségessé tette. Tütakoztak tehát ellene 
és új határozatot kértek. Kérték, hogy e tiltakozásuk akkor, 
midőn az izraelita hitfelekezeteknek az államhoz való viszonya 
törvényhozási úton szabályoztatik, figyelembe vétessék. 

A congressusi bizottság pedig a görög keleti felekezetről 
intézkedő 1868; IX. t.-cz. példájára támaszkodva, az 1868. évi 
deczember hó 10-ére meghívott izraelita egyetemes gyűlés utó-
lagos törvényesítése iránt folyamodott. 

Az emlékiratokat és az ezek folytán beérkezett ellenkérvé-
nyeket a képviselőház 1871. márczius hó 30-án tárgyalta és arra 
való tekintettel, hogy az izraelita vallásügy minden érdeket meg-
nyugtató megoldást a vallás és lelkiismeret szabadsága és egyen-
lósége iránt minden vallásra kihatólag hozandó törvény alkotása 
alkalmával nyerhet, úgy határozott, hogy ezen az izraelita hit-
ügyet különböző nézetekből fejtegető és felvilágosító kérvények 
a ház által most tudomásul vétetnek, *s a vallás׳ és közoktatási 
ministemek azon czélra adatnak kiy hogy azokat tanulmányozza és 
azon esetleg előterjesztendő javaslatainál, melyek az izraelita hitügy 
szervezkedésére vonatkozandnaky figyelembe vegye*. 

E határozat alapja tehát az a vezérgondolat, hogy egy 
minden vallásfelekezetre kiható általános törvény fog alkottatni, 
mely mellett hazánk többi történeti vallásfelekezetének ügyei 
is rendeztetni fognak. Arra az esetre pedig, ha ez nem történik, 
a kormány megbízatott, hogy az izraelita hitügy szervezésére 
vonatkozólag esetleg előterjesztendő javaslatánál e kérvényeket 
vegye tekintetbe. Akár általános törvényről, akár az izraelita 
hitügy külön rendezéséről lett légyen szó, a képviselőház az ügy-
nek törvény által való rendezését kívánta. 

Minthogy e képviselőházi határozot azt a czélt, melylyel a 
hitfelekezetnek két részétől eredő beadványok a szakministernek 
kiadattak, félremagyarázhatlanul megjelölte, nyugodtan vártuk, 
míg a képviselőházi határozatokban jelölt esetek valamelyike be-
következik, vagyis míg egyik vagy másik javaslat formájában 
hitfelekezetünk ügye a törvényhozás elé kerül. 
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Ilyen javaslat azonban a törvényhozás elé sem az egyik, 
sem a másik formában nem került, de ezzel egyenes ellentétben 
dr. Pauler Tivadar akkori vallásügyi és közoktatási minister 
1871; november hó 15-én 26.915. sz. a. kelt rendeletet bocsátott 
ki, melyben az 1871. márczius hó 30-án hozott képviselőházi 
határozatra helytelenül akként hivatkozott, mintha a zsidóság 
különböző részeiből kiinduló kérvényeknek a hitügy szervezésére 
vonatkozó intézkedéseinél leendő figyelembe vételére hivatott volna 
fel, holott e határozatban világosan *javaslatok előterjesztésére<׳ 
nyert felhivást. És ez eljárása alapján, mely hitügyünk fejlódé-
sére végzetessé vált, szemben egy a felekezet választott képvi-
selői által megállapított és már jelzett módon szentesített sza-
bályzattal, szemben a képviselőház határozatával, a Hitőregylet 
által előterjesztett szabályzat alapján a felekezet egy részének 
a külön szervezkedést megengedte. Nem volt többé szó sem a 
minden vallásra kiható általános törvényről, sem hitügyünknek 
törvény által való rendezéséről. Régi kötelékek ketté szakíttat-
tak, a rend mindenütt felbomlott. A hitközségekben anarchikus 
állapotok származtak, amelyekről a Nagyméltóságod ministe-
riumához intézett beadványaink, a terhelt hatóságok panaszai, 
a temérdek panaszok és viszályok elég példát tartalmaznák. 
A felekezeti szervezet alapját képező hitközségek megrendültek 
és amúgy is aránytalan áldozatokkal fenntartott intézményeink 
összeroskadtak. Egyidejűleg 1871. évi november hó 15-iki 26.905. 
számú rendeletével a congressusi határozatokhoz képest felállí-
tott országos izraelita irodához intézett leiratában kijelentette 
néhai Pauler Tivadar vallás- és közoktatásügyi minister, hogy 
körrendeletét »azon biztos reményben találta kibocsátandónak, hogy 
ezen intézkedés folytán a congressusi és az orthodox fél közt élőfor-
duló viszályok meg fognák szűnni.« 

Néhai Pauler Tivadarnak ez a feltevése végzetes tévedés 
volt ; az ő intézkedése, mely mellőzte úgy az ö Felsége által 
szentesített, az egyetemes magyar zsidóság által megállapított 
szervezeti szabályokat, mint a képviselőház utasítását egyaránt, 
épen ellenkezőleg, állandóvá tette azt a viszálykodást, melyet 
megszüntetni remélt, elmérgesítette azt, amit enyhíteni akart, 
egyszerre megingatta az országban fennálló összes zsidó hitköz-
ségek históriailag fejlődött létalapját, mert míg addig mindenütt 
az országban csak egyetlen zsidó hitközség létezett és létezhe-
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tett, egyszerre meg volt adva minden békétlenkedónek a mód 
aiya, hogy az egyből váljon kettő, három vagy négy, minden 
átmenet nélkül, a kölcsönös jogviszonyok szabályozása nélkül, 
a fennálló intézmények biztositása nélkül. Ez az intézkedés a 
voltaképeni megteremtője annak a jogbizonyta.ans.gnak, mely-
ben az országban létező összes izraelita hitközségek küzködnek, 
annak az állapotnak, hogy egyik hitközség sem tudja, mennyi 
a joga ma és mennyi lesz meg a mai jogából még holnap is. 

Mi úgy vagyunk meggyőződve, íogy ez az intézkedés, 
melynek törvényeinkben és a törvényhozás szándékának nyil-
vánításában semminemű jogalapja nem volt akkor és nincsen 
ma sem, nem lehet irányadó sem a Nagyméltóságodtól kért és 
várt intézkedésekre nézve, sem arra nézve, hogy a felekezet 
egybehívandó egyetemes gyűlése miként rendezze hitfelekezetünk 
ügyeit; mindamellett nem zárkózunk el attól, hogy ennél a ren-
dezésnél méltányos figyelemmel kellend lennünk azokra az alakú-
lásokra, melyek az idők folyamán felekezetünk közéletének élő 
tényezőivé váltak. 

* * * 

Az 1868-iki egyetemes gyűlés óta csaknem négy évtized 
mult el: normális viszonyok között is, a szervezetnek egészen 
szabályos működése mellett is, a körülmények és állapotok ter-
mészetes fejlődése és változása • elkerülhetetlenné teszi minden 
szervezeti szabályzatnak időnkénti revízióját, módosítását, javí-
tását. Ámde gii ezen szomorú időkben nem örvendhettünk normá-
lis viszonyoknak, békés fejlődésnek ; félreértések, tévedések és 
hibák megteremtették a maguk fájdalmas következményeit, és 
mi ezen egész hosszú idő alatt meg voltunk akadályozva abban, 
hogy saját szervezett közegeink czéltudatos munkájával tartsuk 
fenn az összhangot törvényeink és a létező állapotok igényei 
között. 

Tehetetlenül, megbénítva kellett tűrnünk a viharokat, 
melyeket a magyar zsidóságra zúdítottak, amikor, akik azt 
hitték, hogy kormányoznak bennünket, a rendszeres anarchiát 
szervezték a mi felekezeti életünkben. 

Tudjuk mi azt nagyon jól, hogy 1868-ban megállapított 
szabályaink sok részben elavultak és gyökeres változtatásra szo-
rulnak, ezért kértük folytonosan és ezért kérjük most is Nagymél-
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tóságodtól egyetemes gyűlésünk megtar fchatásának engedélyeié-
sét. Tudjuk mi azt nagyon jól, hogy sürgősen helyre kell állí-
tanunk azt, ami az idők folyamán megromlott; hogy jóvá kell 
tennünk azt, amit lehet, hogy talán magunk is vétkeztünk, de 
jóvá kell tennünk azt is, ami a mások vétkének, hibájának 
következménve. 

És mentül nehezebb lesz ennek a mi feladatunknak sürgős 
teljesítése, annyival inkább várhatjuk azt, hogy az államkormány 
minket ebbeli munkánkban ne hátráltasson, sőt annyival inkább 
kérhetjük, hogy ebben az állam minket saját erejével, hatalmával 
is támogasson, mert akkor, amikor a magyar zsidóság a végből 
szervezkedik, hogy a magyar kulturális fejlődésnek egyik alkal-
mas tényezője maradhasson, az államnak is fontos, kívánatos 
szolgálatot teljesít. 

Igy élt át a magyar zsidóság keserves negyedfél évtizedet, 
megfosztva attól a lehetőségtől, hogy kívánalmait formulázhassa, 
saját ügyeit intézhesse. E szomorú időszaknak egyetlen vigasztaló 
jelensége az országos rabbiképzó intézetnék az orsz. izraelita iskola-
alapból történt felállítása volt, mely kormányzati ténynyel Nagy-
méltóságod boldogult hivatali elődje, Trefort Ágostony felekeze-
tünknek örök háláját szerezte meg. Ez intézet, mely magyar 
hivatását fényesen tölti be, művelt zsidó papokat nevel, akik 
a hitközségeket nemzeti szellemben átalakítják. Az iskolák eme-
lése körül buzgó tevékenységet fejtenek ki. Megteremtették a 
magyar zsidó tudományos irodalmat, mely nemcsak köreinkbén 
terjeszti a tudást, hazafiú érzést, nemcsak növeli hazánk 
kulturkincseit, hanem messzeföldön is becsülést szereztek hazánk 
tudományosságának és a felvilágosodás ügyének. A rabbisemina-
rium hatalmas oszlopává vált a magyar zsidóságnak, mely hit-
ügyünk szervezetlenségében a már régebben fennállott, de szintén 
újjászervezett országos izraelita tanitóképzó intézetünk mellett majd-
nem egyedüli tényezője volt közművelődési törekvéseinknek. 

Nem érdeknélküli és a felekezeti különválás lehetetlenségét 
megvilágító az a tény, hogy mindkét intézet növendékeinek 
nagyobb száma az orthodox szervezethez számított szülők gyer-
mekeiből kerül ki, és hogy a tanítóképzőben nevelt tanítókat fele-
kezeti iskolákban előszeretettel alkalmazzák az orthodox szerve-
zetliez tortozó hitközségek is. És a harczi eszközként színlelt 
ellenszenv folytán a magyar országgyűlés képviselőházának 
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néhány évi szünet után ismét alkalma nyilt, hogy hitügyünkkel 
foglalkozzék. Felekezetünk »orthodox« elnevezés alatt szervez-
kedett része az 1870. évi március hó 18-iki határozatra való hivat-
kozással ismét arra utalva, hogy hazánkban két izraelita hit-
felekezet létezik, azt kérelmezte, hogy utasítsa a képviselőház 
a vallásügyi ministert arra, hogy a jelzett két intézet fenntartá-
sának szolgáló országos izraelita iskola-alap a két izraelita hit-
felekezet között barátságos egyezség, ennek nem sikerülése eseté• 
ben pedig birói eldöntés útján felosztassék. 

Az erre vonatkozó beadvány 1880. évi március hó 12-ikén 
nyert elintézést, amikor is a képviselőház azt határozta; *hogy 
az országos izraelita iskola-alap jövedelme az összes hazai zsidó-
ság közoktatási szükségleteire, az alapítás értelmében és bent 
a hazában fordíttassék akként, hogy a belőle fentartott közös 
intézetek, minők a rabbiképző és tanítóképzőy akár administra׳ 
tiójukaty akár szervezetüket illetőleg, a hazai összes zsidóság köz-
művelődésére szolgáló magyar intézetek legyenek.« 

A képviselőház tehát elutasította magától azt a gondolatot, 
hogy két izr. hitfelekezet van és azt a szándékot, hogy az egy-
séges zsidóság közös intézményeinek létalapja megrendíttessék. 
Nemcsak mi mondjuk tehát azt, hogy csak egyetlen egy zsidó 
vallásfelekezet íétezik, de a képviselőház is híven megmaradt a 
magyar corpus jurisban századokon keresztül változatlanul fenn-
tartott históriai alapon, mely csak egy zsidó hitfelekezetet ismer> 
a •hazai összes zsidóságot̂ , és elismerést nyert az a tény, hogy 
az eminenter vallási tanházakban az osztatlan zsidóság közös-
sége intézményesen él. 

* * * 

A hitközségek életében a zavarok egyre tartottak. 
Ugyancsak Trefort Ágoston rendezte ó Felségének 1885. évi 

junius hó 17-ikén Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával nyert 
felhatalmazás folytán, 1885. évi november hó 13-ikán 1924. eln. 
szám alatt kelt körrendeletével az izr. anyakönyvek vezetését. 
A rendelet némely vonatkozásában áttörte azt a szerény kerítést is, 
mely egy félbemaradt autonómia maradványát jelölte. De azért 
nem tagadható, hogy ez az intézkedés bizonyos irányban rendet 
létesített, nem egy bizonytalanságot megszüntetett és kereteket 
teremtett, melyek között legalább a felekezet alsófokú szerveinek 
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léte nyert támaszt. És ez a rendelet szintén csak az egységes 
izr. hitfelekezet alapján áll. 

De az anyakönyvek rendezése voltaképeh mégis csak egy 
specziális czélból indult ki. Nem orvosolhatta tehát azt a sok bajt, 
mely a hitközségi szervezet terén felmerült és állami tekintetben 
figyelembe veendőnek látszott. Ezért bold. Trefort Ágoston kultus-
minister a nagy zavarok eloszlatása iránti kísérletezéseivel egy 
lépéssel tovább haladt. Hasztalan kérelmeztük a törvény által 
védett autonómia biztosítása iránti intézkedését, hiába sürgettük 
a congressus újból való összehívását. A ministeriumban a fele-
kezet benső egyenetlenségére való utalással a kormány által a 
felekezetnek tett biztató ígéretei ellenére, a központi hatósági 
intézkedés helyessége iránti felfogás jutott túlsúlyba. 

A kultusminister úr ő császári és apostoli királyi Felségétől 
felhatalmazást kért tehát arra, hogy a megkezdett úton tovább 
haladva, az izraelita hitközségek ügyeinek rendezésében ismét 
intézkedést tehessen, és a tarthatatlan és tűrhetetlen bajokon 
segítsen. A Bécsben 1888. évi június hó 5-én kelt legfelsőbb el-
határozással az engedélyt meg is nyerte. És ez alapon adta ki 
1888. évi június hó 21-én 1191. ein. sz. a. kelt körrendeletét. 
E rendelet át meg át lyukasztotta úgy a congressus határozatait, 
valamint azokat a szabályokat is, melyeknek alapján az érintett 
határozatokon kívül állók szervezkedtek. Majdnem egészen el-
hantolta az önkormányzat szerény maradványait, hogy felettük 
új rendet építsen. 

Ez utóbbi rendeletben a minister kijelenti ugyan, hogy : 
»kétséget nem szenved, hogy úgy a congressusi) mint az orthodox 
és a status quo ante alapon álló izraelita hitközségek összevéve úgy 
állampolitikai szempontból, valamint a zsidóság álláspontjából is 
egy és ugyanazon vallásfelekezethez tartozóknak tekintendők: mert 
hazai törvényeink csak egy izraelita hit felekezetet ismernek és leg׳ 
utóbb az országgyűlés 1888. évi márczius hó 12׳én hozott határoza-
tárni az országos izraelita iskólaalapnak vitássá vált ügyét szintén 
az izraelita hitfelekezet egységének szellemében oldotta meq9 mert 
továbbá az egész világon csak egy zsidóság ismeretes és az admini-
stratio terén szerzett tapasztalatok is amellett szólnak, hogy az izrae-
lila hitközségek minden külső ok és intézményeiknek megváltoztn-
fása nélkül csatlakoznak hol az egyik, hol a másik szervezethezy 
úqif hogy egy és ugyanazon szervezethez tartozó hitközségek semmi 
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különös kritériummaly sót istentiszteleti intézmények egyidomúságá-
val sem birnaky amennyiben mindegyik szervezetben művelhető vala-
mennyi ritus, mely a zsidóság egységes lényegének sérelme nélküly 
annak közepette szétszórtsága óta kifejlődött, melyek tényleg vegyü-
letesen mindegyik szervezet kebelében feltalálhatók. Jóllehet tehát nem 
foglalna magában lelkiismereti kényszert, ha az izraelita hitközségek 
szervezete országszerte egyöntetűvé tétetnék, mindazonáltal nincs szán-
dékomban az izraelitákat korlátozni az érdembeni elhatározási sza-
hódságukbanי hogy hitközségeiket congressusi, orthodox vagy status 
quo ante alapon szervezhessék, valamint abban sem, hogy ottג hol 
mindegyik párt létszáma s anyagi ereje megengedi, egynél több 
izraelita hitközséget is tarthassanak fenn.* 

A felekezet egysége mellett felhózottakból folyólag a kor-
mánynak az izraelita hitfelekezet ügyeinek törvény útján való 
rendezésére kellett volna áttérnie. 

De azért e rendelet kétségtelenül elősegítette a hitközségek 
c0n801idatióját és a helyi testületek jogi helyzetének szüárdulását. 
Felekezetünk jogállása szempontjából minden rendeleti kormány• 
zás sérelmes, de tárgyilagosan elismerjük, hogy a jelzett szabá-
lyozással a hitközségek anyagi és némely egyéb érdekei némi 
védelmet nyertek. 

A felekezet vigasztalan állapotában már az is nagy áldás-
ként hatott, hogy a továbbfejlődés útja valamiképen tágult és 
hogy ez elé újabb torlaszok nem emelkedtek. 

Nagy tekintettel volt a körrendelet a hitfelekezetek külön-
böző szervezeti árnyalataira, de az orthodoxia közvetítő bízott-
sága ez ellen mégis előterjesztéssel élt. Nagyméltóságod akkori 
hivatali elődje gróf Csáky Albin e körrendelet visszavonása iránti 
kérelmet 1888. évi deczember hó 31-én 2304. sz. a. kelt rendelettel 

 י

visszautasította, egyebek közt azért is, »mert különösen az utóbb 
nevezett rendeletben lefektetett azon élvy hogy hazánkban csak egy 
izraelita hitfelekezet létezik, országos törvényeinkben és a zsidóság 
históriai fejlődésében teljes igazolásra talál.* 

E visszautasítás után újabb mozgalom indult meg, mely-
nek alapja nem a felekezethez méltatlan rendeleti kormányzás 
sérelme volt, hanem a teljes különválásra irányzott szándék. 

Ezúttal az orthodox rabbik tömegesen szálltak síkra e tév-
tan mellett, újfent eszközeivé válva ama pártos elemeknek, akik 
az izraelita vallás és a história igazságain túlhelyezkedtek. Gróf 
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Csáky Albin e" beadványokat 1890. évi február hó 10-én 341. ein. 
sz. a. kelt rendeletével terjedelmes megokolás mellett visszauta-
sította. Egyebek között kijelentvén, hogy *a bemutatott egyöntetű 
rabbinyilatkozatokra nézve megjegyzem, hogy az azokban foglalt 
kijelentés, mintha hazánkban két egészen különböző hitfelekezetet 
képező orthodox és neolog izraeliták léteznéneky sem törvényeinkben, 
sem az eddigi kormányrendeletekben9 sem végre az administratio 
terén szerzett tapasztalatokban és az izraeliták felekezeti élete körül 
észlelt jelenségekben általános támogatásra nem talál) de ezenfelül 
a rabbiknak eme felfogásában a nem orthodox izraeliták nem osz-
toznaky az orthodox részről pedig nem bizonyittatott az állítólagos 
dogmatikus különbség.« 

Léteznek — folytatja a minister — tényleg hitközségek, 
melyek az egyetemes gyűlés (congressus) által alkotott szabályokat 
fogadták el, továbbá oly hitközségek, melyek az orthodox szervező 
szabályzatot követikf és olyanok is, melyek mindkét szervezettol távol 
maradva magukat status quo ante alapon álló vagy pedig szefárd 
hitközségeknek nevezik. Ezek azonban összevéve egy és ugyanazon 
hit felekezethez tartozóknak tekintendők} amint azt az eddig felhozat-
takon kívül még azon körülmény igazólja, hogy a híveknek az 
egyik szervezetből a másikba való átlépését és a különböző szerveze׳ 
tekhez tartozó hívek közötti házasságkötéseket eddigelé semmiféle át׳ 
térési vagy vegyes házassági szabályoknak alávetni nem óhajtották. 
A rítusra nézve elismerem^ vannak az izraelita egyházban eltérések, 
de ezek sem állapítanák meg felekezetig sőt szervezeti különbséget 
sem) amennyiben mindegyik szervezetben valamennyi ritus kép-
viselve van, sőt egy és ugyanazon hitközségben is többféle ritus sze׳ 
rint berendezett imaházak állanak fenn A 

A magunk részérói ugyanakkor az izraelita hitfelekezet egv-
séges szervezetének mielőbb törvény által való biztosítása iránt is 
folyamodtunk, de a minister idézett rendeletében oda nyilatko-
zott, hogy a felekezet ügyeinek consolidatiójában tovább kiván 
haladni, hogy a rendezés az izraelita hit felekezet önkormányzati jogá׳ 
nak törvényes biztosításával befejezhető legyen. 

* ' • * 

A többféle izraelita hitfelekezetről szóló tan ezúttal is el-
utasíttatott, de mivel ködhomályként mégis ráborult felekeze• 
tünkre, sőt itt-ott még hazajáró lélekként kisért, helyén valónak 



223 X AZ IZR. KÖZ8ÉGKERÜLETI ELNÖKÖK EMLÉKIRATA. 

tartjak, hogy ezzej szemben az izraelita szervezeti ügyre vonat-
kozólag egybegyűjtött, történetileg is feldolgozott adatokból 
merítve általánosságban rámutassunk arra, hogy ez a kérdés a 
más államokban élő izraelitákra nézve mily alakulást mutat. 

Ausztriában legutóbb 1890. évben szabályozták az izraelita 
hitközségek jogviszonyait. A törvény, melynek czime; •Grund-
gesetz zur Regelung der áusseren Rechtsverháltnisse der israeliti-
sfchen Religionsgenossenschaft*, szintén csak egy izraelita vallás-
felekezetet ismer el, megállapítja a hitközség czéljait, egységét, 
védi a hitközségeket a szakadásoktól, meghatározza a hitközsé-
gek organisatiójának főbb vonásait. De ámbár közisme re tű. 
hogy Ausztria területén, különösen Galicziában legtömegesebben 
találtatnak az olyan hitközségek, mint aminők magukat nálunk 
orthodoxoknak nevezik és olyan intézményekhez ragaszkodó 
zsidók, mint amilyenek magukat nálunk orthodoxoknak mond-
ják, mégis az izraelita hitközségek viszonyait rendező osztrák 
torvényben semmi nyoma annak, hogy még a hitközségi admini-
stratio szempontjából is tért engedne annak a tévtannak, hogy 
két különböző izraelita vallásfelekezet állana fenn, vagy hogv 
az ilyen irányzatú községek számára külön szervezet volna enge-
délyezhetó. 

E törvény alapján 1891. évben egy kultusministeri rendelet 
Csehország minden hitközségére egyaránt kiterjedő hatálylyal ki-
mondja, hogy rabbiállásra csak azok pályázhatnak, kik fogy 111־ 
nasiumi tanulmányaikat jó eredménynyel elvégezték. Midőn tehát 
az állam, mint az a legtöbb más államban megtörtént, a rabbi-
qualificatio világi részébe a nemzeti közművelődés érdekében bele-
szól, intézkedésének a különböző vallási irányzatokra való tekintet 
nélkül igyekszik hatályt szerezni. 

Jellemző, hogy az osztrák törvény megokolása egyenesen 
perhorrescájla »az orthodox« vagy más hason elnevezéseket. 
melyek a zsidóság egyéb részére bántók. •Uberdies wíirde damit 
dem Staate eine Entscheidung über Glaubensstreitigkeiten zu-
geschoben, an welcher er kein Interesse und zu welcher er keinen 
Beruf hat.« Az osztrák felsőház bizottsága ehhez hozzájárult nn> 
Hinblicke auf die ungünstigen Erfahrungen in jenen Lándern, ׳>׳/׳ 
man die Bildung israelitischer Kultusgemeinden nach sólchen rituel-
len oder sonstigen TJnterschieden zuliess.« 

Ez a •Hinblick« nyilván csak nekünk szólhat. 
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Angliában a zsidók községszervezete annyiban — tisztán 
területileg — oszlik két részre, hogy a London területén fennállt 
külön községek (zsiganógák) és az ország többi hitközségei megint 
külön egyesülésben mozdítják eló a felekezet érdekeit. A feleke-
zet azért egységes és ez az egység az egész felekezet érdekeit 
képviselő Board of Deputies államilag is elismert központi szer-
vének működésében jut érvényre. Részt vesznek ebben a fóvárosi 
hitközségek, valamint Anglia és Irland hitközségeinek képviselői. 
És habár Angolországban spanyol és német ritust követő hit-
községek, sót a legszélsőbb reformnak hódoló izraelita hitközségek 
is vannak, a felekezet magát egynek tartja, az állam itt is csak 
egy izraelita hitfelekezetet ismer el. 

Francziaországban az 1806. évi május 30-iki császári rende-
lettel egybehívott izraeliták gyülekezete a franczia császárság 8 
az olasz királyság területein lakó zsidók vallásgyakorlatára s hit-
községi igazgatására szabályzatot állapított meg, melyet Napoleon 
1808. márczius 17-én kelt rendeletével hagyott jóvá. Ez a szabály-
zat is egységes izraelita hitfelekezetre vonatkozik. Ezt a szervezke-
dést, melyet autokratikus jellegénél fogva a későbbi kormány 
tarthatatlannak s részben már elavultnak talált, újabb rendelke-
zés váltotta fel, melyet 1844-ben maga a kormány kezdeménye-
zett. E szervezetet maga a zsidóság állapította meg és mint az 
izraelita hitfelekezet szervezési szabályait Lajos Fülöp 1844. évi májús 
 én szentesítette. A különböző zsidó vallásfelekezetekről vagy־25
zsidó szektákról szó sincsen, pedig tudvalevő, hogy a Franczia-
országban letelepült spanyol zsidók és más, kivált német zsidók 
között a liturgia tekintetében tetemes különbségek voltak és 
vannak. De azért Francziaországban különböző zsidó vallásfele-
kezeteket nem ismertek. A szervezetet az állam sanctionálta. 
Ezen belől az istentisztelet rendje vagy bármely vallási kérdés 
szempontjából felmerült differencziákat a zsidóság saját kebelé-
ben, közös tanácskozásban intézte el. E kérdéseket, melyek koron-
ként a liturgiára, régi intézmények megszüntetésére, átalakítá-
sára, esketési és temetési szertartásokra és szorosan vallási ügyekre 
vonatkoztak, a felekezet a maga körében tartozott rendezni. De az 
állani csak egy egységes izraelita hitfelekezetról vett tudomást, 
ennek egy egységes szervezetét ismerte el, aminthogy a fele-
kezet megosztására vonatkozó irányzatok teljesen hiányoztak és 
a kormányok felfogása mellett soha életre sem kelhettek volna. 
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Az állam és egyház közti viszonyra nézve legújabb időben 
beállott változás mellett sem változott a franczia izraelita hit״ 
felekezet egysége, sőt az állami ingerenczia megszűnte máris új és a 
felekezeti egység megerősítésére vezétó alakulásokat eredményez. 

Németországban az egyes tartományokban az izraelita hit-
községek szervezeti ügye különböző formákat vett. A birodalmi 
egység e téren nem vont maga után átalakulást. Sót magában 
Poroszországban is egymástól különböző szervezetek állanak fenn. 
Messze vezetne, ha az egyes törvényeket és rendeleteket ismertet-
nénk, melyek a német birodalom különböző részeiben a zsidó 
hitfelekezet külső viszonyainak rendezésére nézve fennállanak. 
Elég, ha e részben csak arra utalunk, hogy a sokféle szervezet-
ben sehol sincsen nyoma annak, hogy akár a zsidóság maga, akár 
az áUam többféle zsidó vallást ismernének. így Berlinben a szombat 
helyett vasárnapot ünneplő, hajadon fővel imádkozó, radikális 
vallásújításokra alakult, és e szellemben működő reformhitközség 
a berlini ősi hitközség administrativ kapcsolatába tartozik. 

A külön szertartásokhoz ragaszkodó, teljesen konzervatív 
jellegű hitközségek sem hirdetik a két vagy többzsidó feleke-
zet tévtanát, arról nem is szólva, hogy az egyes államok az 
izraelitákra nézve tett intézkedéseikben, hozott törvényeikben 
szintén csak egy izraelita vallás felekezetet ismernek. Hamburgban 
például, a hol a portugál és német eredetű zsidók illetve 
községek között mindig nagy különbség állott fenn, I. József 
császár 1710. évben kiadott Reglement-je a különböző hitköz-
ségeket egyöntetű szervezettel látja el, és a szénátusnak 1864. 
november 7-én elfogadott és 1865. február l־én életbe lépett 
törvénye egységes szervezetet létesit, melyen belől a különböző 
irányzatokhoz való szabadsága érintetlen maradhat. Frankfurt-
&an, a hol a legerősebb konzervatív hitközség áll fenn és az 
elkülönzés már némikép a mi viszonyainkra emlékeztet, az 
államhoz való viszonyban, a szervezet kérdésében a felekezet 
testületeinek egysége soha kétségbe nem vonatott. És bármely 
német tartomány e részbeli jogviszonyait tekintjük, pedig nem 
kevesebbről mint huszonhárom ország illetve tartományról van 
szó, nem találjuk nyomát sem annak, hogy a történeti zsidó-
ság különböző hitfelekezetekre szakadt volna, vagy hogy ily 
szakadás államilag bármily tekintetben figyelemre méltattatott 
volna. A törvények vagy rendeletek vonatkoznak a felekezet 

Magyar-Zsidó Szemle. 1906. III. Füzet. 1יי . 
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külső rendjére, a kiváltságok védelmére és külön az állami 
tekintetben is nagy fontosságú rabbi-qualifikáczióra, melyek a 
jogos nemzeti és közművelődési érdek mellett mindig az osz-
tatlan hitfelekezetet veszik kiindulási alapul. 

A hollandiai viszonyok a történetből eléggé ismeretesek. 
A spanyol zsidó üldözöttek letelepedése folytán a hollandi hit-
községek belső életében mélyreható zavarok keletkeztek. A spa-
nyol és német zsidó községek között éles ellentétek keletkeztek 
és habár az egyes elöljárók túltengő hatalmat gyakoroltak, ennek 
ereje csak a felekezet belső viszonyaira szorulhatott. 

A tizennyolczadik század végén kisérelte meg egy elmara-
dott rész, hogy az emanczipálás ellen a zsidóság külön érdekeinek 
szempontjából állást foglaljon. De a műveltebbek törekvése végre 
itt is győzött. Napoleon 1808-ban meghonosította itt is a központi 
szervezetet. Majd I. Vilmos 1814-ben új szervezetet állapított 
meg, melyben azonban a különböző irányú hitközségek képvise-
lói találkoztak, anélkül, hogy több vallásfelekezet létezése elis-
mertetett volna. Az 1835-ben a rabbik megvizsgálására létesített 
bizottságban a két irány szintén egyenlően volt képviselve. 

Az 1848. évi németalföldi alkotmány a teljes vallás szabad 
gyakorlatot declarálván, a szervezkedés ügye egészen a hitközsé-
gekre szállt. 1870-ben az ellentétek végleg megszűntek, 8 az egy-
séges felekezet élére egy központi bizottság került, mely az egész 
felekezet ügyeit intézi és mélyet a kormány az államnak a zsidó 
felekezettel való viszonylatában elismer. A vallás- és lelkiismereti 
szabadságot ez az organisatio nem érinti. 

Belgiumban a zsidóság szervezeti ügye szintén sok viszon-
tagság után jutott el a mai rendig. Az 1830. évben a zsidók 
megnyerték az egyenjogúságot és egyúttal a községszervezetet 
is, mely szintén csak egy zsidó hitfelekezetet ismer. A hitközsé-
gek élén álló központi konzisztoriumot és ekkép a felekezet 
önkormányzatát országos törvény ismeri el. E bizottság őre a 
felekezet közügyeinek a felekezetben, képviselője az állammal 
szemben. Vallási kérdésekben is döntő szerepe van, holott 
Belgiumban sem hiányoztak azok a törekvések, hogy különböző 
jelszavak alatt a históriai zsidóság egységét megbontsák. 

Dániában az állam egy időben mélyen belenyúlt a zsidó 
ügyekbe, de azzal a határozott czélzattal, hogy a zsidóságot a 
jogokra képessé tegye. Meg is adta nekik a teljes egyenjogú-
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ságot. De azoknak, a kik a törvény által a zsidóságnak és 
testületeiknek adott jogot igénybe venni nem akarták, a közös-
ségből való kilépését megengedte. 

Ebben az országban is az állam csak egy izraelita vallás-
felekezetet ismer él. A kik az egységből kiválnak, azok a 
históriai zsidóságból küépetteknek tekintetnek. 

Olaszországban történeti okokból a piemonti, toscanai és a 
lombardia-velenczei részekre nézve különböző szervezkedési 8za-
bályzatok létesültek és az olasz királyság egységesítése óta sem tör-
tént e részben lényeges változás. De a zsidóság önmaga és az állam, 
\ alamint a legfelsőbb birói gyakorlat is csak egy izraelita vallás׳ 
felekezetet ismer. Aki pedig reá nézve illetékes hitközségéből kilép, 
úgy tekintetik, mintha a zsidó vallásközösségből is kivált volna. 

Törökországban a török zsidók szervezve annyiban vannak, 
hogy a Chacham-basi képviseli őket, ki rangban mindjárt az 
örmény patriarcha után következik. A török birodalomhoz tar-
tozó országokban különböző vallási irányokhoz tartozó zsidók 
vannak. Különböző testületekben szervezkednek. Igv Jeru-
zsálemben különböző országok zsidói külön hitközségeket alkot-
nak. Vallási irányuk sokkal elágazóbb, mint amilyen elága-
zás constatálható hazánkban a legelmaradottabb és a legelőre-
haladottabb magyar zsidó hitközség között. De soha, sem 
a zsidóknak elhatározásaiban, sem az államnak rendelkezései-
ben az a gondolat, hogy többféle izraelita hitfelekezet létezik, 
fel nem tünt. Sőt az úgynevezett német (askenáz) zsidók bizo-
nyos vallási és administrativ relatióban az autochton török zsi-
dók hitfónökének fenhatóságát készséggel elismerik és hierarchi-
kus alapon valamennyi irányzat egyesül. 

És ugyanaz állapítható meg több más országra nézve is. 
Tehát sehol széles e világon nem találjuk nyomát sem annak, 
mintha a zsidóságban különböző hitfelekezetek léteznének vagy 
ilyenek államilag elismertettek volna. Sőt ez idő szerint egyetlen 
egy államban sem ismeretesek olyan szabályok, melyek az izrae-
lita vallásfelekezet egyes részeinek külön képviseletet, külön sza-
bályzatokat és így külön közigazgatást állapítana meg, vagv 
ismerne el. Már pedig kétségkívüli és Nagyméltóságod előtt bizo-
nyitást nem igényel, hogy a föld kerekségén élő zsidóság a külön-
boző nemzetekbe való beolvadás mértékéhez képest más-más 
kulturális hatások alatt fejlődött. Szokásaik és kultusügyük 

14* 
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egyben-másban — amint az ugyan a keresztény hitfelekezetek-
nél is tapasztalható — különböznek, de vallásuk egy és ugyanaz. 
És eszerint azok, akik ennek ellenkezőjét hirdetik, kiválhat-
nak az ósi zsidóságból, alkothatnak más vallást — így hazánk-
ban a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvény korlátai között — 
de ezzel a világtörténelemben ismeretes izraelita vallás közössé-
géből elszakadottnak tekintendők. Épen csak minálunk vélte 
Pauler Tivadar az állam hatalmát felhasználandónak arra, hogy 
a magyar zsidóságban szakadást teremtsen. 

• * * 

Az 1888. évi szervező rendelet nyomán keletkezett moz-
galom csakhamar lecsendesedett. Ez alapon rendezkedtek a hit-
községek. Az administratio ehhez alkalmazkodott. De mert e 
rendelet is számos kérdést megoldatlanul hagyott, gyakran for-
dult elő, hogy a hitközségek és egyáltalában a felekezeti érdekek 
szenvedtek. Szabályok nélkül a legtökéletesebb közigazgatás i& 
csak nehezen oldhatja még feladatát, kivált ha vallási ügyekben 
kell intézkednie. Szinte óvhatatlan, hogy panaszok ne keletkez-
zenek. Keletkeztek és idők multán nagyon megsokasodtak. 

Ily helyzetben találták hitfelekezetünket az egyházpolitikai 
törvények, melyek közül minket illetőleg kiváló fontosságú volt 
az 1895 : XLII. t.-cz., mely az izraelita vallást törvényesen bevett 
vallásnak nyilvánította, megváltoztatván ekképen az izraelita hit-
felekezet közjogi helyzetét, eldöntve így egyszersmind a külön-
bözó izraelita vallások léte körül fennállott vitát. 

Az egyházpolitikai törvények közül az állami anyaköny-
vekről szóló 1894 :XXIII. t.-cz. is érintette hitfelekezetünket, 
amennyiben Nagyméltóságod mmisteriumának az izraeliták 
anyakönyvi üdveit szabálvozó 1885. évi november hó 13-án 1924. 
elm sz. a. kiadott körrendelete több olyan intézkedést tartal-
mázott, melyek a hitközségek és orgánumainak jogviszonyaira 
nézve nagy kihatással voltak. 

Pótló és magyarázó rendeletek jelentek meg, melyek az új 
helyzetre vonatkoztak. A régi alapon álló rendeleteket a tör-
vényhez idomítani kívánták. A gyakorlati élet számos, mindez-
ideig is eldöntetlen kérdést vetett fel. Ezekkel szemben a köz-
ponti administratio esetről esetre rendelkezett. De általánossá vált 
az a nézet, hogy a rendeletekkel való kormányzás ideje lejárt,, 
hogy a törvényesen reczipiált, egységes izraelita vallásfelekezettel 
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szemben az eddigi gyakorlatnak többé helye nem lehet. Feleke-
zetünk jobbjai gyülekezetekben és irataikban méltán követelték, 
hogy a kivételes, lenyűgöző állapotnak vége szakadjon és hogy 
az évtizedekkel ezelőtt is jogosnak elismert törekvésünk a receptio 
után ennek természetes folyománvaképen megvalósuljon. 

Elérkezettnek láttuk immár az idejét annak, hogy helyze-
tünket a kormány előtt feltárjuk, és az új törvényre való hivat-
kozással az izraelita hitfelekezet önkormányzati jogának biztosi-
tását kérjük. Az 1896. évi január hó 6-ik napján tartott ülésünk-
bői dr. Wla88ic8 Gyula kultusminister úrhoz memorandumot 
nyujtottunk be, melyben az izraelita egyetemes gyűlés egybe-
hivását kérelmeztük. Az volt a ezélunk, hogy a felekezet, mely-
nek ügyeit 1868 óta megkérdeztetése nélkül intézik, végre a maga 
érdekeiben szóhoz jusson. Azt kívántuk, hogy az egyetemes gyű-
lésen nyilatkozzék meg a felekezet akarata ama szervezet iránt, 
melyben a törvényesen bevett izraelita vallás hívei összes fele-
kezeti ügyeiket és intézményeiket saját közegeik által önállóan 
kezelhetik és intézhetik. 

Bízvást reméltük, hogy jogos kérelmünk teljesedésbe megy 
és hogy addig is, míg ez meg nem történik, a vallásügyi kor-
mány minden olyan intézkedést mellőz, mely a jelenlegi amúgy 
is eléggé visszás helyzet megrontására vezethet. Megerősítette 
felekezetünket ebben a törvénytiszteletbe vetett erős hitünk és 
dr. Wlassics Oyula akkori kultusminister úrnak érintett emlék-
irat átnyújtása alkalmával 1896. évi január 19-én tett nyilatko-
zata is: hogy semmit sem tart oly természetesnek mint azty hogy az 
izraelita vallás reczipiáltatván, e vallás hivei iparkodnak annak 
autonómiáját szervezni és biztosítani. E törekvéshez a kormány is 
hozzájárul. Hason szellemben nyilatkozott dr. Wlassics Gyula 
több alkalommal és e szerint elvárhattuk, hogy ügyünk az egyedül 
irányadó törvényes alapon fog tovább fejlődni. 

Nem kis megütközésünkre a •Budapesti Közlöny* f. év 
január hó 11-én kelt számából azonban azt kellett látnunk, hogy 
aki Nagyméltóságod előtt a kultusministeri tárezát vezette, 
túlhelyezkedve törvényen, túl a közigazgatás érdekein és az ily 
természetű ügyek igényelte megfontoláson, a felekezet meghall-
gatása nélkül 1906. évi január hó 9-én 102.284/1905. sz. a. kelt 
!rendeletével egy a •közvetítő bizottsága nevében 1905. évi május 
116 30-iki kelettel bemutatott és a •magyarországi autonom ortho-
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dox izraelita hitfelekezet* *országos képviselőségének, központi 
bizottságának és központi irodájának szervező szabályzata* czimá 
statutum félét emelt érvényre, közölvén új elhatározását vala-
mennyi törvényhatósággal. 

A tiszteletteljesen előadottak után felmentve érezzük 
magunkat, hogy ezt az intézkedést tüzetesebben jellemezzük. 

Nem foglalkozunk tehát a szabályzat eredetével, a forrná-
val, mely között a kormányhoz felterjesztetett, az idővel, mely-
ben érvénvre kelt. 

Mert e rendelet kibocsátója, Lukács György volt minister 
intézkedésének ingatag talaját önmaga is ismeri, midőn kijelenti, 
hogy e rendelkezéseket addig véli fenntartandóknak, míg a köz-
oktatásügyi kormány az orthodox izraelitákat érdeklóleg más 
rendelkezést nem tesz. Az elmúlás eme sejtelmében a fófelügyeleti 
jogból folyólag az eme szervezet alapján történő intézkedések 
felülbirálati jogát fenntartja. A nagy sérelem tudatában menteni 
törekszik a rendelet reputáczióját, midőn törvényeinkre, melyek 
csak egy izraelita hitfelekezetet ismernek, utal. Ámde hiába igyek-
szik az érvényre emelt szabályzatnak a törvénynyel ellentétes 
magyarázatát kizárni, a rendelet maga, amidón »az orthodox 
hitfelekezetról szól«, feltámasztja halottaiból amaz eszméket, 
melyeknek tévessége ellen pedig a látszat szerint önmaga is állást 
foglal. 

E rendelet sérelmes a törvény által bevett izraelita vallás-
felekezet egyetemére. Sérelmes, mert a felekezet tudta és hozzá-
j árulása nélkül keletkezett. Sérelmes, mert ha állana is az, a 
minthogy nem áll, hogy a felekezet egy része a felterjesztett 
szabályokat magáévá tette, vagy hogy dr. Berzeviczy Albert akkori 
kultuszminister kijelentése szerint egy »magángyülekezet« e sza״׳ 
bályokat fogadta volna el, minthogy nem is e szabályokhoz járult, 
a felekezet ez a része azt nem abban a formában tette, azt nem 
abban a formában nyilvánította, melyet hazai jogszokásunk ily 
tényekre megkíván. Jogfosztók eme oktroyált szabályok az ennek 
alapján szervezkedő hitközségek területén lakó és az ottlakás 
tény énéi fogva megkötött, az önkormányzat iránt helyes jog-
érzékkel biró zsidókra. Sérelmes magára az orthodoxiára is, mely-
nek körében a megrendszabályozás miatt a zúgolódás oly nagy, 
hogy egyik legnagyobb hitközségéből e miatt már Nagyméltósá-
godhoz is óvás adatott be, mely szerint̂  tiltakoznak az alkot• 
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mányeUenes kormány által a zsidóság meghallgatása nélkül hozott 
rendelet ellen. E rendéletet törvénytelennek és hazafiatlannak mondják. 
Tiltakoznak az ellen, hogy ezen rendélet a zsidóság bármily ügyében 
alkalmaztassék és kérik Nagyméltóságodat, hogy tiltakozásukat 
figyelembe venni méltóztassék. 

Eddigelé a felekezetnek egyáltalán nem adatott alkalom 
arra, hogy minden kétséget kizáró formában kifejezésre juttassa, 
hogy egységes vagy elkülönített szervezetben óhajtja-e ezéljait 
megvalósítani. 

Ugyanennek az idegen, magyartalan felfogásnak megnyilat-
kozását látjuk abban a felszólításban, melyet Lukács György 
volt minister 1906. évi január hó 22־ikén 6725. és 1906. évi 
márczius 2-ikán 6892. sz. a. kelt leirataiban intézett hozzánk és 
amelyekben azt czélozza, illetve rendeli, hogy hitközségeink régi 
hagyományos elnevezésükbe vegyenek fel olynemű új jelzőket, 
melyek az úgynevezett kongresszusi szervezethez való tartó-
zásukat fejezik ki. 

Idegennek és magyartalannak mondjuk ezt a félfogást, 
mert a magyar nemzet és minden magyar kormány, minden idő-
ben és még legradikálisabb reformjainak végrehajtásában is, a 
vallási felfogásokkal, a vallásbeli hagyományokkal szemben, a 
legnagyobb kiméletességet tanúsították és azokhoz csak a leg-
nagyobb óvatossággal nyúltak. Nekünk pedig Lukács György 
kormányzata részéről csak kíméletlenségekben, meg nem gondolt 
megbolygatásokban volt részünk. 

Számolva hazánk szomorú közviszonyaival, tartózkodtunk 
a remonstrácziótól, de a jogosulatlan felhívást egyszerűen mel-
lőztük. S most bizalommal tekintünk Nagyméltóságodra, abban 
az erős meggyőződésben, hogy Nagyméltóságoddal győzelmesen 
tért vissza a vallásügyi kormányzatba amaz ősi magyar szellem, 
mely tiszteletben tartja a régi vallások históriai hagyományait. 
Hiszszük tehát, hogy Nagyméltóságod gondoskodni fog arról, 
hogy a jövőben vallásos érzületeinket sértő minden túlkapástól 
m e g legyünk kiméivé ! 

Kegyelmes Urunk! 
Mi az egyetlen históriai zsidó vallás alapján állunk; ezen 

az egyetlen-egyen kivül más zsidó vagy izraelita vallást (ami mind-
egy és ugyanaz) nem ismerünk, más zsidó vallásróL nem tudunk. 

így ismer minket a magyar nemzet törvénykönyve is, mely 
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a zsidókra vonatkozó legrégibb törvénytol, Szent László király 
1092. évi törvényétói kezdve, egész a legutolsó >az izraelita val׳׳ 
lásróU szóló 1895. évi XLII. t.-cz.-ig csak egyféle zsidó honlakót, 
csak egyetlen izraelita vallást ismer. 

Ez a vallás, ez a név több évezrednek reánk szállott öröksége; 
ennek a névnek históriai zománczát szentségtelen kezekkel nem 
érintjük; ezt a mi históriai nevünket semminemű toldással, bóví-
téssel, változtatással meg nem másítjuk, és e tekintetben semmi-
féle földi hatalom parancsszavának nem engedelmeskedhetünk! 

Azt, hogy valamelyik zsidó hitközség, az esetleg létesíthető 
többféle administrativ szervezetek közül, melyikhez csatlakozik, 
megmondhatja és meg is mondja a maga alapszabályaiban; 
mert felekezeti szervezetek, szabálvzatok és alkotmányok az 
embereknek és időknek alkotásai, múlékonyak és változók, de 
ősi vallásunk egységére és felekezetünk históriai elnevezésére 
ezek nem tartoznak. 

Nagyméltóságú Minister Or! 
Addig, míg hitfelekezetünk közjogi állása törvény által biz-

tosítva nem volt, felette fájdalmasan sújtott minket az az állapot, 
hogy az alkotmány visszaállítása után a fenkölt lelkületű első 
magyar kultusminister néh. báró Eötvös József által megindított 
önkormányzati szervezkedésünk megakasztatott és sokszor önké-
nyes, sokszor avatatlan rendeletekkel kormányoztattunk ; igaz-
ságtalanság volt, de olv tételes törvényre, mely vallásunkat a 
hazai törvények által befogadott más vallásokkal egyenjogűvá 
tette volna, nem hivatkozhattunk. Ámde amióta az egységes 
izraelita vallás a törvény által beczikkelyeztetett és á bevett 
valásfelekezetek, a hazai történeti vallások sorába emeltetett. 
az izraelita vallásfelekezetnek az államhoz való jogviszonya csakis 
a hazánk egyéb bevett felekezeteire nézve fejlődött közjogi gya-
korlatnak megfelelően, törvény által biztosított önkormányzat 
alapján szervezhető. 

Nem kételkedünk benne, hogy Nagy méltóságod ez álláspoii-
tunkát osztja ; bölcs belátással és igazságos elhatározással lehe-
tővé fogja tenni azt, hogy egyetemes gyűlésen magunk intézhes-
sük felekezetünk ügyeit és megállapíthassuk a felekezetünk köz-
viszonyainak megfelelő administrativ szervezetünket, fenntartván 
most is az első egvetemes ״vűlésünkön híven betartott azt a sza-



233 X AZ IZR. KÖZ8ÉGKERÜLETI ELNÖKÖK EMLÉKIRATA. 

bályt hogy az egyetemes gyűlés, vallási kérdésekkel, a lelkiisme-
reti szabadságot érintő hittételek és hittörvények megvitatásával, 
mint amelyek az egyetemes gyűlés hatáskörébe nem tartoznak, 
nem foglalkozhatik. 

• • • 

Vallásfelekezetünknek az államban elfoglalt állásával össze-
függő számos kérdés között ez alkalommal nem hallgathatjuk el 
Excellentiád előtt, hogy anyagi tekintetben aránytalanul terhelt 
testületeinkkel szemben az állam a jogegyenlőség elveit eddig 
szintén nem vette tekintetbe. 

A receptio törvénybe igtatásának idejéig a kormány az 
állami segítség ügyében, ha nem is teljesen elfogadható okokból, 
kivételes eljárásra nézve némi igazolást meríthetett. 

Kezdetben azt a csekély államsegélyt, melyben felekezetünk 
részesült, inkább erkölcsi jelentőségénél fogva értékeltük, hiszen 
anyagi támogatásként, — tekintve felekezetünk lélekszámát — 
az összeg csekély volta mellett számba nem jöhetett. 

Felekezetünk nem tartozott a bevett vallásfelekezetek közé, 
nem volt törvényes alapunk arra, hogy az egyenlő elbánást köve-
telhessük és habár az államsegély összege alig haladta meg az ala-
mizsna mértékét, azt akartuk benne látni, hogy ebben is meg-
nyilatkozik az elismerés felekezetünkkel szemben. De midőn az 
1895: XLII. t.-cz. az izraelita vallást törvényesen bevett vallás-
nak nyilvánította, az állami segítség kérdésében is előállott fele-
kezetünk számára a jogalap, hogy az egyenlő elbánásban része-
süljünk és felekezetünk államsegélye a népesedés arányában álla-
píttassék meg. 

Kérjük Nagyméltóságodat, hogy ezt már a legközelebbi 
állami költségvetés előterjesztésénél figyelembe venni méltóztassék, 
annyival inkább, mert hitközségeink erre a segélyre a legnagyobb 
mértékben rászorulnak. 

Azok a rendezetlen viszonyok, melyekbe hitközségeinket 
épen az előbb felpanaszolt kormányrendeletek sodorták; az a 
helyzet, hogy minden elégedetlenség a szakadás előidézésének 
veszélyével fenyegeti a hitközségeket, nagyon megnehezíti a létező 
istentiszteleti és kulturális intézmények fenntartását és fejleszté-
sét, a hívek nagyobbmérvű anyagi megterhelését. Másrészt nem-
csak felekezeti, de országos érdek is az, hogy ezek a kulturális 
intézmények fenntartassanak, fejlődjenek és erőteljesen működ-
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jenek, mert ezek az intézmények teszik lehetővé azt, hogy feleke-
zetünk a jövőben is, magyar nemzeti szellemtől áthatott, erőteljes 
tényezője lehessen a magyar nemzet kulturális életének. 

Ha pedig a segélyezés tekintetében az 1848: XX. t.-cz. 
egészében vagy fokozatosan nyerne alkalmazást, mely törvény 
2. szakasza az »e hazában törvényesen bevett minden felekeze-
tekre nézve« különbség nélkül a törvényes egyenlőséget és viszo-
nosságot állapítja meg, míg 3. szakasza •minden bevett vallás-
felekezetek egyházi s iskolai szükségeiknek közálladalmi költsé-
gek általi fedezését* biztosítja: az eme törvényből folyó kedvez-
ményeket az izraelita hitfelekezetre is egészen egyenlő, illetve ará-
nyos mértékben kiterjeszteni kérjük. Nagyméltóságod igazságszere-
tetével kétségtelenül elismeri, hogy az 1848 ; XX. törvényczikkben 
lefektetett elvnek reánk való kiterjesztése az állam létének alap-
ját képező jogosság sérelme nélkül tőlünk meg nem tagadható. 

Még több oly kérést terjeszthetnénk elő, melyek hitfeleke-
zetünk jogállásából folyólag figyelembevételt érdemelnek. De 
tudva, hogy Nagyméltóságod mélyen látó államférfiúi bölcsesége 
az eddig előadottak alapján is megállapíthatja hitfelekezetünk 
kötelességszerűen feltárt helyzetének tarthatatlan voltát, tudva, 
hogy a hazai zsidóság minden rendű ügyét a törvény világánál 
méltóztatik vizsgálni és ennek szellemében eldönteni, mély tisz-
telettel esedezünk Nagyméltóságod előtt: 

hogy az 1895: XLII. törvénynyel a bevett félekezetek közé 
beezikkelyezett izraelita vallás közjogunk szerint biztosított autono-
miájának a fófelügyeleti jog korlátai között leendő megállapítása 
végett az izraeliiák egyetemes gyűlésének egybéhivását engedélyezni 
és addig is, míg hitfelekezeti uutonomiánk törvényes szervezete meg-
felelő alakot nyerhet, az izraelitákra nézve fennálló rendéletéket be-
ható revíziónak alávetni, nemkülönben, az állami költségvetés meg-
határozásánál felekezetünk államsegélyét, az igazságnak és jogegyen-
lóségnek megfelelő mértékben megállapítani kegyeskedjék. 

Az izraelita községkerületi elnököknek Budapesten 1906. évi 
június hó 11-én tartott üléséből. 

Nagy méltóságod alázatos szolgái: 
Az egybegyűlt községkerületi elnökök megbízásából: 

Dr. Mezey Ferencz s. k. Dr. Mezei Mór s. k. 
orsz. izr. irodai titkár, orsz. izr. irodai elnök, 
mint a gyűlés jegyzője. mint a gyűlés elnöke. 




