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A HELYZET. 

Az események, melyeket az utolsó hónapokból feljegyez-
hetünk, nem igen örvendetesek. Mig Francziaországban a szabad-
elvüség tetőpontra emelkedett, sót a csökönyös német birodalom-
ban is kormányra jutott, addig nálunk a hátrafelé haladás tüne-
teit látjuk. Felekezetünk szempontjából, a mely e helyen reánk 
kizárólag mértékadó, azt konstatálhatjuk, hogy a jogegyenlőség 
lépten-nyomon csorbát szenved. Az államsegély tárgyalásánál 
még az is kétes maradt, hogy az államhatalom az 1848 : XX. 
törvényczikket felekezetünkre is kiterjedőnek tekinti-e ? Tény 
az, hogy ennek végrehajtásánál a bevett izraelita felekezet figye-
lembe nem vétetett. A valóság szempontjából teljesen mindegy, 
hogy azért nem kapja-e az izraelita egyház az ót lélekszáma és 
szükségletei szerint megillető részt, mert az 1848: XX. t.-cz. 
reá nem alkalmazandó, vagy azért, mert nincs szervezve. Hisz 
a szervezet megalkotása nem is függ tőle, tehát nem remélheti, 
hogy a jelenleg uralkodó áramlat mellett hamarosan abba a hely-
zetbe jut, melyben a papiroson levő jogait élvezheti. Facta 10-
quuntur. 

Ugyanez áll a főrendiházban való képviseltetésról, mely 
iránt Tolna megye fenkölt gondolkozással kérvénynyel fordult az 
országgyűléshez. A kérvényi bizottság az irattárba való helye-
zést javasolta. Az izr. felekezet ily rideg elutasítását a ház nagy 
többsége nem fogadta el ugyan, hanem a kormánynak tanul-
mányozás végett adta ki, de a való tényeken ez a határozat sem 
változtat. Bakonyi Samu orsz. képviselő talpraesett beszédben 
szállt sikra felekezetünk jogai mellett és beszéde keretében egyéb 

Magyar-Zsidó Szemle. 1907. II. füzet. 8 



114 A HELYZET. 

sérelmeket is érintett. Az igazság, ez az erős debatter, teljesen 
az ó pártján volt, az ügyet alaposan ismerő fényes szónok tehát 
meggyőzte hallgatóit, ágy hogy csak a zsidófalók szavaztak hatá-
rozati javaslata ellen. Mindezzel felekezetünk háláját érdemelte 
ki, de a siralmas helyzeten egyelőre változás nem állott be. 

Ezen derűs momentum óta a helyzet még rosszabbodott 
is, mert a kultusz után a zsidó közoktatás került sorra. Alább 
közöljük az Orsz. Iroda és a Tanítóegyesület felszólalásait 
az új veszedelem ellen, amely főkép a mi kis iskoláinkat fenye-
geti. Nem tudjuk, vagy ha jobban tetszik : tudjuk, hogy miért 
van az iskolai javaslatnak külön pontja, amely nem kifejezetten 
ugyan, de tényleg a mi iskoláink jelentékeny részét végzi ki. 
A kongrua sem beszélt külön az izraelitákról, de azért oly szeren-
esés vagy szerencsétlen pontjai vannak, melyek a szegény zsidó 
papságot velejében kinullázták. Az új iskola-javaslat is a vallás-
szabadság alapján áll, de azért a gyengéket öli meg. Ezt az érin-
tett két beadvány megdönthetetlenül bizonyítja. 

A társadalmi helyzet sem javult, hanem szintén rosszabbo-
dott. A szövetkezet és egyéb nevű bojkott, amely véletlenül 
mindig az izraelita polgártársakat sújtja, immár oly méreteket 
öltött, hogy a zsidó tömegek megmozdultak. Kezükbe nyomták 
a vándorbotot. A balgák — politikusoknak nevezik magukat — 
csak azt látják, hogy tízezer zsidóval kevesebb van az országban, 
hogy az ország munkás kezekben, vállalkozó szellemmel lett sze-
gényebb, azt gyűlölettől elvakult szemeik nem veszik észre. 
Hasonló örömeik voltak, midőn »czuczilisták« keltek át a ten-
geren. A munkaerő elvesztésére nem gondoltak. Minden jel, fáj-
dalom, arra mutat, hogy csak a kezdet kezdetén állunk. Ha két 
fényes termés után ekkora a tódulás kifelé, milyen lesz az áramlat 
kedvezőtlen viszonyok között? A sokat szidott máramarosi zsi-
dók már néhány év előtt kezdték meg a tengerentúlra való vándor-
lást, ma már bizonyára az ország áldottabb részeiben lakó zsidó-
ság is követi példájukat, mert nincs az országnak szegényebb 
népeleme, mint a gazdagsága miatt irigyelt zsidóság. Ez az egész 
országban a magyarság ügyét szolgálja, a nemzetiségi vidékeken 
is megmagyarosodott, távozása ebből a szempontból is veszteség. 
De hát a legkülönfélébb viszonyok és helyzetek deliberácziója 
közben mindig arra a meggyőződésre jutottunk, hogy széles körök-
ben megszűnik az emberi ész, ha a »zsidó« szóba kerül. Mikor 
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észre térnek, — a történelem erre számtalan példával szolgál — 
már késő. 

Egyszerű krónikánk csupa sötét pontot mutat, de hát alig 
egy emberöltő elótt a helyzet még borúsabb volt és mégis kiderült. 
Reméljük, hogy ismét hamarosan követi a borút a derű. 

A ROMÁN PARASZTLÁZADÁS. 
« 

A szomszéd államban valóságos forradalom ütött ki. 
melynek leverésére a tartalékos katonákat szólították fegyver 
alá és az egész hadsereget mozgósították. A *Kelet francziái« 
ismét beszéltettek magukról. És vájjon mit beszéltek róluk, 
mit szólt az európai sajtó? Félre verte a harangot, csak úgy 
mint a román sajtó. Elvesztette szokott higgadtságát, urakról 
volt szó, előkelő családokról, nemes birtokokról. Az első és 
legtöbb áldozat ugyan most is zsidó volt, a latifundiumok 
bérlői és nem birtokosai, de itt-ott a főurak is kárt szén-
vedtek és teljesen világossá vált, hogy a *nép« ez egyszer 
nem szőrszálhasogató — nem kutatja, hogy a vér, melyet 
kiont, veres-e vagy kék, csupán azt, hogy kié a föld. 

Az első hirek nem voltak rettenetesek, arról szóltak, 
hogy az istenadta nép a városokat, a zsidók lakta városokat 
ostromolja, fosztogatja, gyújtogatja. A prefektusok biztat-
gatták, uszították szipolyozóik, a városi kereskedők ellen. 
A nép földet kiabált, a hatalmasok a városokra mutattak. 
A multak tapasztalatai ez alkalommal nem váltak be, a 
földéhes nép a zsidókkal nem lakott jól, az ősi villámhárító 
nem funkczionált. Az az egy-két birtokos, ki életét vagy 
vagyonát vesztette, a kormány fejébe került, és az új kor-
mány bőségesen osztotta az Ígéreteket, hogy a felcsapott 
lángot eloltsa. 

Midőn ezeket írjuk, a tűz még ég, de kétséges, hogy 
szükség esetén vérrel fog eloltatni: a föld urairól van szó. 
Kérdés csak az, hogy a tűz szítói le fogják-e vonni a tanul-
ságokat? Az oláh népet évtizedek óta lázítja az oláh ural-
kodó osztály. Azt zúgta állandóan a fülébe, hogy szegény-
ségének az *idegen*, magyarul az ősidők óta a kebelében 
lakó zsidó az oka. Hogy a zsidó is szegény, hogy birtoka 
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