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Az emancipáció és a zsidó 
vallási szakadás a nagy mi
hályi rabbigyűlés tükrében*

Az európai szellemi változások és a zsidóság 
emancipációja

a 18–19. századi Európa szellemi, politikai és társadalmi változá
sai több oldalról is megbolygatták a hagyományos zsidó vallási 
és társadalmi kereteket. Egyrészt a korabeli zsidó gondolkodó
ra és tömegekre is hatással volt a régi rendszert felbolygató és 

megkérdőjelező eszmevilág, másrészt az eszmeiségből fakadó nagy vo
lumenű politikai változások a zsidó közösség számára addig elképzelhe
tetlen lehetőséget hordoztak magukban. A zsidók évezredeken keresz
tül „jogon kívüliek” voltak, azaz mint hazátlan idegenek elkülönülten, 
éppen, hogy csak megtűrve éltek, jobbrosszabb körülmények között, 
szerte Európában. Egészen új struktúra látszott kialakulni a zsidók 
emancipációjának biztosításával, melyben a zsidók vallásukat megtart
va is egyenlő polgárai lehettek egy adott államnak.

A zsidóság emancipációjával és az új szellemiséggel azonban új kér
dések merültek fel nem csak a zsidóság addigi társadalmi berendezke
dését, hanem kulturális és vallási architektúráját illetően is. Elterjedt az 
a nézet, hogy a zsidó társadalmi réteg teljes integrációjának érdekében 
meg kell szüntetni a zsidókat és a környező lakosságot egymástól elvá
lasztó kulturális különbségeket. A legnagyobb kulturális választófalat 
pedig egyértelműen a keresztény szemmel furcsának és idegennek tűnő 
vallási szokások jelentették.1

* Részlet az Egység és szakadás – Hamburgtól Nagymihályig című kéziratomból.
1 Ehhez hasonló gondolatokat fogalmazott meg Wilhelm Dohm 1781ben megjelent 
Über die bürgerlische Verbesserung der Juden című könyvében, ahol azt írja le, hogy 
habár nincsen általános akadálya a zsidók egyénjogúsításának, mégis szükséges lenne 
a zsidók rossz szokásain és megvetett foglalkozásain változtatni. Dohm gondolatai
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Valójában azonban ehhez nem is volt szükség külső beavatkozásra, 
hiszen az emancipációt elnyerő zsidó polgárok között is egyre többen 
igényelték a vallási kötelékek lazítását. Ebből kifolyólag megszületett 
a vallási reformok igénye, amelyekben a változásokat megfelelő ideoló
giával tudták alátámasztani. Az új eszmék hirdetői nem tagadták meg a 
vallás tanait, hanem csak „másképp értelmezték” őket. A megújulásra 
igényt tartó rétegeket ez kielégítette, hiszen megnyugtató volt nagy tu
dású, tekintélyes tudósok szájából hallani, hogy az eddig követett vallá
si szokások már idejét múltak, és nem kötelezőek. 

Ezek a reformszelek értelemszerűen először az emancipációt első
ként szorgalmazó és törvénybe iktató területeken jelentek meg. Így a 
reform elsőként Franciaországban és a német területeken ütötte fel a 
fejét. Az első hivatalos reformtemplom, a Héchál, 1818ban nyílt meg 
Hamburgban. Ennek nyomán felerősödött a küzdelem a reform és a 
hagyománypártiak között. mindkét fél a hatóságokhoz fordult, és ezzel 
párhuzamosan mind a két oldal teológiai műveket és responsumokat2 
jelentetett meg a reformok ellen, illetve azok védelmében. A két legfon
tosabb ilyen mű a reformpárti magyar származású Eliezer libermann3 
tollából megjelent két kötet, az Or nogá – Nogá cedek,4 amely a saját 
írásait, illetve más tekintélyektől megkért válaszlevelek érvelését tar

nak feldolgozását lásd Dr. moshe sheiner: lihjot jehudi báolám hámoderni. in: http://
www.oranim.ac.il/shner/modern_Jewishness/mendelssohn.htm. 
2 Rabbinikus érvrendszert alkalmazó vitairat, amely általában valamilyen konkrét 
gyakorlati kérdésre adja meg a választ, korábbi forrásokra hagyatkozva.
3 élettörténetéről keveset tudunk. Egy Homonna melletti kis faluban volt kezdetben 
rabbi, ahol jó kapcsolatot ápolt a hászkálá (zsidó felvilágosodás) magyarországi hívei
vel. Valamilyen oknál fogva, egy nap vándorbotot vett a kezébe, és bejárta Európa fon
tosabb zsidó városait. prága, lemberg és poznań után Berlinbe érkezett, ahol igen hamar 
a reformtábor mellé állt. Eleinte csak prédikációkat tartott – többek közt egy berlini 
reform magántemplomban – majd később kiterjesztette tevékenységét, összegyűjtötte 
és megszerkesztette a Nogá cedekben megjelent írásokat. később jómaga is tollat fo
gott, és megírta az Or nogát, amely bizonyos szempontból még a Nogá cedeken is túl
tett. A könyv megjelenése után közel két év alatt bejárta németországot és Ausztriát, 
hogy könyvének és ideológiájának híveket szerezzen, vándorlása azonban nem járt sok 
sikerrel. Az itt és a tanulmányban közzétett történeti események leírásában és elem
zésében segítségemre volt katzburg 1980; katz 1999. és Gyurgyák 2001, illetve az ott 
jelölt irodalom.
4 liebermann 1818. A Nogá cedek különböző „responsumok” gyűjteménye. Az Or 
nogá, ami teljes egészében Eliezer libermann tollából származik, a Nogá cedek ösz
szefoglalása. Ez is két részre osztható: az első rész egy hosszabb disputációt tartalmaz, 
amely a maga módján megcáfolja az újításokkal szembeni nyolc vádat, a második rész 
pedig bemutatja az újításokat pártoló ideológiát a hagyomány fogalmaival alátámaszt
va, eközben erősen kritizálva a fennálló állapotot és az ortodox álláspontot.
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talmazza, illetve ortodox oldalról a hamburgi rabbinátus felkérésére ér
kező válaszlevelekből és tanulmányokból összeálló Éle divré hábrit5.

A magyar ortodoxia és neológia

Ezek a vallási viharok magyarországot sem kerülték el. Az újítás szel
leme ide is elérkezett, és a 19. század közepére egyértelművé vált, hogy 
a zsidóság magyarországon is két táborra oszlik, itt is megindult a harc 
a konzervatívok és az újítók (később kongresszusiak, neológok) között. 
Ebben a csatában egészen a század második feléig több – belső és külső – 
okból az ortodoxok helyzete előnyösebb volt, ellentétben a német terü
letekkel, ahol az ortodoxia ebben az időben már vesztésre állt. A 60as 
évektől azonban már hazánkban is érezhető volt a változás. A kiegye
zéshez közeledve egyre erősödött a magyar nemzeti vonal. Az újításo
kat pártolók mind ideológiailag, mind kapcsolatrendszerüket tekintve 
a magyar nemzeti liberálisokhoz álltak közel.6 nem csoda hát, hogy az 
ortodox tábor nem örült a kiegyezés hírének, és ugyancsak kételyekkel 
fogadta a magyar liberálisok által ösztönzött emancipációt. Azért sem 
örültek osztatlanul az emancipációs jogoknak, mert tudták, hogy a ma
gyar politikai erők többsége a zsidók asszimilációjához és magyarosodá
sához köti az egyenjogúságot.

Valójában a konzervatívortodox oldal már a kezdetektől fogva sem 
pártolta az emancipációt, mivel abban az asszimiláció veszélyét látta. 

5 többen 1819.
6 A reformista oldal aktívan részt vett az 1848as szabadságharcban valószínűleg azért 
is, mert annak fő szószólói (például szemere, kossuth stb.) az emancipáció támogatói 
voltak. A forradalom utáni megtorlások idején a konzervatív oldal attól tartott, hogy 
azonosítják a forradalmat támogató reformistákkal, így a császár elé járult, hogy „tisz
tázza magát”, illetve abban a reményben, hogy a császár konkrét lépésekkel is támo
gatni fogja a reformistákkal folytatott harcát: „..Az Örökkévaló könyörületében került 
őfelsége a királyi trónra… és az Örökkévaló bőséges áldása kerüljön nagy királyunk 
fejére, hogy képes legyen uralkodni erős és szépséges karjával birodalmának soksok 
országa felett…” lásd Grünwald 1929, 58. A zsidók szabadságharcban való részvételé
ről lásd Bernstein 1898/1998. 
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Jól jellemzik ezt a felfogást a pozsonyi chátám szofer, schreiber mózes 
rabbi7 gondolatai a kérdésről:8

„Két fajta száműzetés van. Az első az, amikor a népek megnehezí-
tik a zsidó nép sorsát, íme ezek a nehézségek a Tóra és Isten szolgálatá-
nak elhanyagolásához vezethetnek. Van azonban egy fordított tragédia 
is, mégpedig ha a hatalom szabadságot ad a zsidó népnek és felemeli 
őket, és a közelébe veszi őket… ez még nagyobb baj, mint az első, mert 
ebben az esetben a zsidók minden célja az lesz, hogy a hatalom letéte-
ményeseihez kerüljenek közel, és ezért az ő szokásaikat fogják követ-
ni, és saját akaratukból elhagyják a Tórát és a parancsolatokat…”9

A nagymihályi zsinat10

A hatvanas évek változásai folytán felmerülő problémák, egyre szapo
rodó reformpárti közösségek és közösségi viszályok kapcsán 1865. no
vember 21én egy nagyszabású rabbitanács ült össze nagymihály vá
rosában a vallásos élet hanyatlásának és a soron levő problémáknak és 
akadályoknak a megvitatására. A tanácskozás végén a jelenlevő rabbik 

7 schreiber mózes 1762ben született Frankfurt am mainban, és 1839ben hunyt el 
pozsonyban. magyar földön először 1798ban nagymártonban lett rabbi, majd 1803ban 
választották pozsony rabbijává. kinevezése után jesivát állított fel a városban. Ez lett 
magyarország leghíresebb jesivája és rabbiiskolája, ahol a tanulók száma az 500at is 
elérte. Az itt végzett hallgatók közül kerültek ki később magyarország neves rabbijai. 
(A Jesiva a talmud tanítására szolgáló tradicionális iskola, ahol az ortodox rabbik is 
tanulnak.) 

több kötetes műve címének alapján chátám szofernek is nevezték.
8 schreiber m. 1959, 1: 500. 
9 Ehhez hasonlót lásd még napóleon megítélésében az orosz haszid rabbik között, 
rabbi snéur zálmen és fia Dov Ber chábád rebbék levelezésében – Igrot kodes i. (1980, 
new York) 150–151; 237–247. lásd még Oberlander Báruch írását a Heerot Ubiurim 
című folyóiratban (616. szám, 48–55., 621. szám, 27–32. 1992, new York).
10 A nagymihályi események elemzéséről több tanulmány is megjelent. Ezek közül 
mindenképp említést érdemel netániel katzburg izraeli professzor 1980ban izraelben 
megjelent írása, a Pszák-bétdin sel Michálovitz 5626, amely 14 oldalon át taglalja a 
nagymihályi eseményeket. Írásából több részletet is felhasználtam. A szöveg teljes ma
gyar fordítása – tanulmányom megírása után – néhány héttel ezelőtt jelent meg a múlt 
és jövő kiadásában (Az 1865-ös nagymihályi rabbinikus döntvény. lásd silber 2007). 
Fontos hiánypótlása ez, a magyar nyelvű magyarzsidó történelemmel foglalkozó iro
dalomnak. A közelmúltban jelent meg Fényes Balázs írása a kérdésről sok pontatlan
sággal: Kitalált hagyomány?! címmel (Magyar zsidó szemle 2007/4 149–157.). 
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egy kilenc pontból álló rendeletet adtak közre, amely tiltott a zsina
gógai szertartás hagyományos tradícióin bevezetett mindenfajta vál
toztatást, és óva intett minden olyan szokás vagy elem bevezetésétől, 
amely a környező társadalom kulturális és vallási gyakorlataihoz való 
hasonulást szolgálta volna. A nagymihályi rendeleteket, történelmi 
távlatból tekintve, kiemelkedő fordulópontként értékelhetjük, hiszen a 
nagymihályi rendeletek voltak azok, amelyek merőben idealizálták az 
elkülönülés filozófiáját, és ezzel visszafordíthatatlanná tették az irány
zatok közötti későbbi szakadást.11

A gyűlés kezdeményezője minden valószínűség szerint a szikszói 
Hilél lichtenstein volt. 1814ben született Vágvécsen, és a pozsonyi 
schreiber rabbi jesivájában tanult 1832től 1837ig. miután megnősült, 
13 évet töltött Galántán, ahol apósánál lakott, és tanítványokat gyűjtött 
maga köré. 1850ben az erdélyi margitában (marghita) lett rabbi, majd 
egy évvel később kolozsváron nevezték ki rabbinak. lichtensteinre a 
legszigorúbb vallási követelményekhez való igazodás volt jellemző. sok 
esetben vallási kérdésekben a legszigorúbb ítéletet hozta. Ezért alakult 
úgy, hogy a sokféle irányultságú kolozsvári hitközség életében hamar 
kitört a háború. Hilél rabbi ugyanis a libák tömése kapcsán12 – a bevett 
engedmények ellenére – szigorú álláspontra helyezkedett, így maga el
len fordította közössége tagjainak egy részét, és magát az erdélyi főrab
bit, Friedmann ábrahámot13 is. lichtenstein rabbinak végül el kellett 
hagynia kolozsvári posztját. 1854ben korábbi gyülekezete margittában 
ismét felfogadta, majd 1861ben szikszón lett rabbi.14

Egy nemrég feltárt levelezésből úgy tűnik, hogy lichtenstein fejében 
már a nagymihályi gyűlés előtt megszületett egy több pontból álló ren
delet közreadása, amelyet neves rabbik aláírásával kívánt általános érvé
nyűvé tenni. A felvetést nem kísérte osztatlan támogatás, egyes rabbik 

11 A szakadás történetének részletes feldolgozását lásd: katz 1999.
12 A háláchá (zsidó törvénykezés) szerint, minden olyan állat, amelyik még életében 
megsérült vagy megbetegedett a tréfá tilalmába esik, amelyről a Biblia (2Mózes 22:30.) 
azt mondja, hogy „szent emberek legyetek nekem; a mezőn széttépettnek húsát ne 
egyétek, a kutyának vessétek azt”. A libák tömése kapcsán az a probléma merül fel, 
hogy a tömés közben az állat nyelőcsöve megsérülhet, illetve a mája rendellenesen 
túlságosan megnő, és ezáltal ugyancsak ebbe a kategóriába eshet. A Römo és a legtöbb 
törvényhozó (lásd például chátám szofer Jore Déá 46.) azonban elfogadhatónak talál
ta azt, ha a liba nyelőcsövét kellően megvizsgálják. A „libatömés” kérdéséről lásd: 
Enciklopédá Tálmudit, Xi. 610. Veset szócikk.
13 Erdély utolsó országos főrabbija Gyulafehérváron. meghalt 1879ben. A magyarosí
tás terén hírhedté vált arról, hogy 1845ben V. Ferdinánd születésnapján magyarnyelvű 
beszédet tartott. lásd Zsidó Lexikon 295. 
14 élettörténetét lásd Heller 1941; cohen 1989, 142–143. 
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– különösen a huszti sík mózes15 – ellenezték az ilyen tartalmú rende
letek közreadását. lichtenstein elszántságát azonban semmi sem rendí
tette meg, és végül 24 rabbi részvételével megtartották a nagymihályi 
rabbigyűlést. A rabbik közül 16an16 voltak hitközségi rabbik, a többiek 
úgynevezett dájánok, a rabbik által vezetett törvényszékek tagjai vol
tak. Ez utóbbiak 15 városból, községből érkeztek, egyes nagyobb város
okból többedmagukkal. A jelenlevők túlnyomó többsége az északkelet 
magyarországi vidékről érkezett. A résztvevők között, lichtenstein rab
bin túl, még két másik neves ortodox közéleti személyiség is ott volt: 
az ungvári menáchem Eisenstadtás és a sajószentpéteri chájim szofer 
rabbi. 

A gyűlésen kibocsátott rendeletek

A gyűlés nagymihályon két napig tartott, és a végén elfogadták az ak
kor még csak kilenc pontból álló rendeletet, amelynek az elején és a vé
gen jellegzetes rabbinikus nyelvezetű, bevezető és levezető szöveg állt, 
amely tartalmában jól jellemzi a rabbinikus responsumirodalom szinte 
kizárólag idézetekben beszélő, nyelvi fordulatokban gazdag stílusát.17 
itt csak magát a kilenc rendeletet adjuk közre: 

15 született Brezován, 1861től Huszti rabbi. A Máhárám Sík című responsumkötet 
szerzője. Elhunyt Huszton 1879ben. lásd Zsidó lexikon 787. 
16 Ezt írja Groszman (1917, 80.): „16 rabbi és 8 rabbihelyettes” volt jelen. Ez derül 
ki egyértelműen az ungvári nyomatból is, ahol külön vannak jelölve a résztvevők és 
a később csatlakozó aláírók. katz 1999. azonban tévesen 14 rabbit ír (8. fejezet). Az 
országos zsidó Congressus és titkos ellenei csak „16 óhitű rabbi”ról tesz említést, 
aki „nagy komolyan összüle”. Az Algemeiner Zeitung das Judentums (a továbbiakban 
AzJ), 1865. december 19, 791.  is tévesen húsz rabbiról tudósít.
17 A rendeletek szövegét 1866ban Ungváron nyomtatták ki, majd egy pár hónappal 
később a budai egyetemi királyi nyomdában is. Ennek a változatnak egy példánya 
megtalálható lőw lipót kéziratainak archívumában, a Jeruzsálemi egyetem nemzeti 
könyvtárában. Az ungvári kiadás másolata megtalálható az aláírók között is szereplő 
zidicsovi rebbe, Eichenstein Jic’chák ájzik írásainak Jálkut máhárijá című gyűjtemé
nyében  (1989, 250–251.) 

A nagymihályi rendeletek a későbbiek folyamán, bővített változatban további aláírók 
csatlakozásával megjelentek a névtelen szerzőjű Másze Ávotban (Jeruzsálem, 1901). A 
könyv második kiadásának (1976) előszavában, Joszef mose szofer, a szerkesztő felfedi, 
hogy az eredeti szerkesztő nem más, mint az ő nagyapja, Hilél lichtenstein veje, ákivá 
Joszef schlesinger rabbi.
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1. §.  tilos idegen nyelven prédikálni, vagy prédikációt hallgatni. 
minden zsidó köteles elhagyni a zsinagógát, ha egy rabbi vagy 
szónok idegen nyelven prédikál benne. A templomban csak a he
lyi hithű zsidók nyelvén lehet beszédet tartani.

2. §.  tilos olyan zsinagógába lépni, ahol nem középen van a tóraol
vasó asztal.

3. §.  tilos a zsinagógára tornyot építeni.
4. §.  Az előimádkozóknak vagy a kántoroknak tilos olyan ruházatot 

viselniük, amelyek más vallások szokásait utánozzák.
5. §.  tilos a férfiak helyét és a női karzatot olyan válaszfallal ellátni, 

amelyen át a férfiak a nőket láthatják: csakis úgy lehet elválasz
tani a férfiakat és a nőket, ahogyan ősidők óta szokás. Az olyan 
zsinagógába, amelyben át lehet látni a válaszfalon, tilos belépni.

6. §.  tilos kórus imáját hallgatni, pláne kórussal együtt imádkozni 
vagy áment mondani az ilyen imára. még ha kényszerül is erre, 
akkor is csak üljön és hallgasson…

7. §.  tilos belépni az olyan zsinagógába, amelyet kórustemplomnak 
hívnak, mert az hitetlenek gyülekezete. Ahogy az a talmudban 
áll (Sábát 116a.): „Azt mondta tárfon rabbi… még ha egy gyilkos 
fut is utána, hogy megölje, vagy kígyó kerülgeti, hogy megmér
gezze, inkább meneküljön a bálványimádók templomába, mint 
ezeknek [az eretnekeknek] a házába…”.

8. §.  tilos a zsinagógában esküvőt tartani. csakis a szabad ég alatt 
szabad.

9. §.  tilos megváltoztatni bármely zsidó szokást vagy zsinagógai 
ha gyo mányt, melyek atyáinktól és atyáink atyáitól maradtak 
ránk.

Az ilyen zsinagógákba való belépés tilalma, egyaránt vonatkozik 
szombatra és ünnepnapra, ros hásánára és jom kipurra. még akkor is, 
ha emiatt arra kényszerül, hogy egyedül imádkozzon.
[mindezeket a rendeleteket azért hoztuk,] hogy megerősítsük a szent 
tóra tartását az Örökkévaló népe közt. mindazok közt, akiknek szí
vük közel van istenhez, és ábrahám parazsa lángol még a keblükben. 
Azért, hogy mindezek megtudják mindenfajta kétség híján, hogy az 
összes szokása és hagyománya izrael népének a szent hegyekben alap
szik,18 és a világ magaslatán áll.19

18 A kifejezés forrása: Zsoltárok 87:1.
19 Talmud, Böráchot 6b: „Ezek azok a dolgok, amelyek a világ magaslatán állnak, és az 
emberek mégis semmibe veszik őket”.
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A rendeletek körüli polémia ideológiai 
gyökerei

A változtatások mögötti szellemiség

mielőtt tovább mennénk a nagymihályi események bemutatásában, 
érdemes megállnunk, és a rendeletek tartalmi vonzatáról beszélnünk. 
Az itt felsorolt tilalmak mindmind olyan szertartásbeli változtatásokra 
vonatkoztak, amelyeket a reformpártiak az asszimilációs folyamat ki
mondatlan elvárásainak megfelelően vezettek be. A zsinagóga építésze
ti változtatásai (a torony, a tóraolvasó asztal helye, a két nem elválasz
tásának megszüntetése vagy gyengítése), és a szertartásba bevezetett 
változtatások (prédikáció nyelve, az esküvői szertartás a zsinagógában, 
a kórus) mind a befogadó társadalom keresztény szokásaihoz igyekez
tek hasonulni. Ezek a változtatások bizonyos esetekben nem feltétle
nül ütköztek konkrét vallási szabályba, a hagyományhoz ragaszkodók 
azonban mégis merőben tiltakoztak ellenük. sok esetben a vita tehát 
nem magáról a konkrét változtatásról és annak engedélyezhető vagy 
engedélyezhetetlen mivoltáról szólt, hanem sokkal inkább arról a szel
lemiségről, amelynek ezek a változtatások voltak az előjelei.20

A tradicionális zsidó felfogásban a hagyomány megőrzésének, a zsi
dó vallás kontinuitásának, fennmaradásának titka abban rejlik, hogy a 
vallását gyakorló zsidó nem csak a fontossági sorrendbe állított visel
kedésformák és cselekvések listájának megtartásához ragaszkodik, ha
nem ahhoz a szellemiséghez is, ami azoknak a hajtóereje. más szóval a 
zsidóságban a hagyomány szellemének megőrzése olyan lényeges, hogy 
habár a hagyomány által diktált konkrét cselekvésnek lehet, hogy sem
miféle valós forrásalapja nincsen, de mivel ebben a tettben manifesztá
lódik az „élő zsidóság”, így az ehhez való ragaszkodás bizonyos esetben 
éppen olyan fontos lehet, mint a zsidó vallás alapjaiban megfogalmazott 
lényegi kérdések melletti elkötelezettség.

Jó példa erre az a háláchá, amely a nagymihályi rendeletekben és a 
körülöttük kialakult polémiában többször is felmerül. A zsidó jog egyik 
alapgondolata, hogy az élet és az életben végrehajtandó isteni külde
tés (értsd: bibliai parancsolatok, vallásgyakorlás) közötti hierarchiában 

20 lásd ákivá éger rabbi levelét. Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft (a 
továbbiakban JJlG) 1905, 3. szám, 75. „Ha pedig valakinek szándékai őszinték, és nem 
csupán más népek szemében akar tetszést nyerni, és velük azonosságot színlelni, illet
ve a szent nyelv szépségét lealacsonyítani – az vallja meg az igazságot.” 
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mindig az élet kerül előtérbe, és így, ha a kettő közül kell választani, 
akkor a három erkölcsi alaptézis kivételével (gyilkosság, paráznaság és 
bálványimádás) mindig az élet értéke a felsőbbrendű.21 Hiszen a Biblia 
azt írja: „Őrizzétek meg törvényeimet és rendeleteimet, melyeket meg
tesz az ember, hogy éljen általuk”.22 Vagyis az ember csak akkor tudja 
továbbvinni és teljesíteni az isteni küldetést, ha nem áldozza fel életét a 
tóra által kitűzött küldetés minden apró részletéért. Ha azonban olyan 
alapvető erkölcsi kérdésről van szó, amely alapjaiban döngeti meg a kül
detés erkölcsi alappilléreit, mint például a fent említett három paran
csolat, akkor itt az embernek akár az életét kell áldoznia a megtartásu
kért, mert különben földi küldetésének alapjait kérdőjelezné meg.

igen ám, csakhogy a zsidó jog emellett úgy rendelkezik,23 hogy ha az 
adott életveszély nem valamilyen egyéb dologból következik – például 
ha egy adott ország minden polgárának, beleértve a zsidókat is, köteles
ségük dolgozni szombaton, és aki nem így cselekszik az az életével fizet 
–, hanem konkrétan arról van szó, hogy az adott helyzetben kifejezetten 
ideológiai megfontolásból akarják rávenni a zsidókat a tóra megsze
gésére, akkor még a legkisebb részletért is az életüket kell áldozniuk. 
legyen az akár a talmudban említett24 „szandál szíja”, amit a zsidók 
másként kötnek meg, mint a bálványimádók. Ha a pogányok „teoló
giai megfontolásból” akarják a zsidókat a szandál szíjának átkötésére 
rákényszeríteni, akkor ez ellen a zsidóknak még akár életük árán is til
takozniuk kell.

De miért? Hát nem tökéletesen mindegy, hogyan viselkednek ilyen 
apró cselekedetben, az amúgy minden parancsolatot megtartó jámbor 
zsidók? nem fölösleges ilyen marginális ügyekért az életüket áldozniuk?

A tradicionális felfogás szerint a válasz erre az, hogy nem. Azért nem, 
mert ebben az esetben nem a konkrét cselekedet tartalmával van a 
probléma, hanem azzal az indítékkal, amely ezt kiváltja. mivel ebben 
az esetben az indíték ideológiai eredetű, ezért ha a zsidó engedne a nyo
másnak, akkor az egész judaizmus forogna kockán. Ha a zsidók akár 
csak a szandáljuk szíját, ideológiai okokból rájuk kényszerített megfon
tolásból másképp kötnék meg, akkor ezzel a zsidó vallás egésze csorbul
na, annak erkölcsi alapjával együtt, nem pedig csupán a szandál szíjával 
kapcsolatban kialakult szokás.

21 lásd Misné Torá, A tudás könyve, A Tóra alapjainak szabályai
22 3mózes 18:5.
23 Sulchán áruch (lásd káró 1987), Jore déá kötet szabályai 157:1.
24 Szánhedrin [A talmud egyik könyve. Olvasószerk.] 74b.
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Valójában az esetek többségében nem az adott változtatások tartal
ma ellen volt a korabeli rabbiknak kifogásuk, hanem azon indíték el
len, amiben ezek a – tartalmukban látszólag marginális – változtatá
sok gyökereztek. Jól szemlélteti ezt az ortodox álláspontot Joszéf ákivá 
schlesingernek – Hilél lichtenstein vejének és legfőbb segítőjének, a 
„tizedik rendelet kitalálójának” – Lév háivri című könyvében olvasható 
kifakadása: 

„Tudjátok meg, hogy ezeknek az alávaló embereknek egyetlen céljuk 
és vágyuk, hogy az egész fazekat felborítsák – Isten óvjon minket! – és 
kiirtsák a Tórát… hiszen milyen javuk származik abból, hogy például 
arrébb rakják a bimát a zsinagóga közepéből az elejébe? Miért teszik 
ezt? Csakis azért, mert a népeknél is így van. Ha pedig fordítva lenne, 
és a Sulchán áruch azt írná elő nekünk, hogy legyen a bimá elöl, a né-
pek szokása pedig az lenne, hogy a bimá középen van, akkor is fordítva 
akarnák csinálni, mint ahogy az elő van írva…”25

tehát ugyanúgy, ahogy ezekben az esetekben a reformmegfontolások 
nem valamiféle tartalmi szükségből született igényt elégítenek ki, ha
sonló módon az erre választ adó ortodox elzárkózás sem mindig a konk
rét dolog tartalmi problémájára hivatkozott. 

Az idegen nyelv

Az új szellemiség ellen hozott intézkedések egyik leglényegesebb és leg
vitatottabb pontja az idegen nyelv zsinagógai használata volt. nyilván 
nem véletlen, hogy ez már az első pontként szerepelt a nagymihályi 
rendeletek között is. külön tanulmányt érdemelne a magyarhoni zsi
dók beszélt nyelvének kérdése, azt azonban érdemes zárójelben meg
jegyezni, hogy a nagymihályi gyűlés idején, 1865ben, a zsidóktól és a 
zsidók által beszélt nyelvtől, a jiddistől „idegen nyelv” természetesen 
elsősorban nem a magyart, hanem főleg a németet jelentette. A magyar 
nyelv használata a zsidók között főleg csak 1848 után kezdett bevetté 
válni, és még ekkor sem terjedt rohamosan. Az Izraelita Közlöny 1866 
tavaszán (május 31.) például arról panaszkodik, hogy bizony nehéz jó 
magyar hitszónokot találni, és ezzel együtt be kell látni, hogy „magyar 
oskola, magyar tanító, magyar tanító képezde” a letéteményesei az át

25 schlesinger 1988, 1: 169. Sulchán áruch: a zsidó vallás általánosan elfogadott sza
bálygyűjteménye. Írta Joszef káró (1488–1575), mose iszrölisz (1520–1572) kiegészíté
seivel. [A bimá a tóratartó emelvény a templom közepén. Olvasószerk.]
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magyarosodásnak. A Pesti Naplóban (1865. december 7.) némi sikerről 
számol be az Izraelita Magyar Egylet, amikor azt írja:

„örömmel emlékezhetünk meg arról is, hogy fajunk gyermekei kö-
zött általában meleg rokonszenv tapasztaltatott hazai nyelvünk iránt, 
melyet szorgalmasan tanulni nem tartanak csupán egyszerű iskolai 
kedvezménynek.”

nyilvánvaló, hogy ekkor még a német volt a legbeszéltebb idegen 
nyelv a zsidó társadalmon belül. Ehhez hasonlót ír még korn Fülöp, az 
első magyar nyelvű imakönyvhöz (Jiszráél könyörgései. pozsony, 1841): 
„Az eddig nálunk ugarban hevert magyar nyelv mezejét, mindnyájunk 
egész erőből iparkodván termővé tenni, ifjaink és öregjeink testestől lel
kestől igyekeznek, idegen nyelvek helyett a magyart tanulni…”.

Ezzel együtt természetesen az ortodox gondolatvilág és az újítások el
leni tiltakozás szelleméből feltételezhetjük, hogy nem csak kifejezetten 
a német nyelv esett a rabbik itt kimondott tilalma alá. csak abban az 
időben még nem elsősorban a magyar nyelv volt használatos. 

Ezzel szemben egyes ortodox párti korabeli publikációk szerint26 a 
magyar nyelv elfogadható, és nem esik a tilalom alá, és talán ezzel ma
gyarázzák azt az ellentmondást, amelyre a korabeli neológ publikáci
ók hívják fel felháborodva a figyelmet: Hogy lehet, hogy alig két évvel 
a nagymihályi rendeletek megjelenése után, az ortodox Somré Hádát 
(Hitőr Egylet) megalakulásának egyik megnevezett célja, hogy „a ma-
gyar nyelvet a zsidó hitrokonok közt terjeszteni, és meghonosítani…”, 
illetve „támogatni” a „társulat magyar zsidó című közlönyét”, egy 
magyar nyelvű lapot?

Ha elfogadnánk azt a feltételezést, hogy a jiddistől idegen nyelvek 
használata elleni tiltakozás, csakis a német ellen szólt, akkor ez a vád 
nem állná meg a helyét. Azonban nem túl következetes ezt a hipotézist 
követni. Ugyanis az idegen nyelv használatának „tilalma” az idegen 
kultúra terjeszkedését célzott távol tartani, ebben a tekintetben pedig 
nincs különbség a német és a magyar nyelv között. kénytelenek va
gyunk azzal a gyanúval élni, hogy az 1868as Hitőr Egyletféle „magyar 
nyelv terjesztés”i kezdeményezés csak taktikai okokból történt.

26 például: Mahnruf an die Israeliten Ungarns über den den israelitischen Landes-
congress und dessen geheime Feinde. pest, 1868.
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Ezt a sejtést erősíti a Yeschurun című német nyelvű ortodox lap 
(Frankfurt, 1854–1888), amely27 a Somré Hádát megalakulását üdvözöl
ve ezt írta:

„Mindenek előtt a nyilvánosság áll. Ugyanis azáltal, hogy a társulat 
egyik célkitűzése a magyar nyelv terjesztése, mégpedig az újság meg-
jelenése által, ezáltal elvette a neológok egy fontos fegyverét, amelyet 
mindezidáig egyedüli érdemként uraltak.”

A ktáv szofer egyik tanítványa is ehhez hasonló aggályokra hívja fel 
a figyelmet a megalakulásról szóló elbeszélésében:28

„Azért, hogy eltakarjuk a hatóságok szemeit, tettünk be az alapsza-
bályok közé egy külön pontot a magyar nyelv tanításának fontossá-
gáról […] Amikor a Ktáv Szofer elé tették, nagyot sóhajtott… és azt 
mondta: Hogyan tud majd ez a társulat fennmaradni, ha az alapsza-
bályok között egy pont hamis és hiteltelen?”

Ezzel szemben a Jewish Chronicle (london, 1841–) szó szerint értel
mezte a hírt:

„For the first time the ultra-Orthodox party… admits a nationality, 
a patriotism due to the land of birth… they admit the propriety of 
considering the magyar tounge the jewish national language…”.29

Amúgy éppen ez a taktikai lépés volt az oka annak, hogy lichtenstein 
– a radikális nagymihályi gyűlés főszervezője – később támadta a Hitőr 
Egylet alapszabályát.30

Ellenhangok az ortodox rabbik között

Visszatérve a nagymihályi gyűlésre és az ott elfogadott rendeletekre, 
megállapíthatjuk, hogy ezeknek az ortodox táboron belül is akadtak el
lenzői.

27 1868. július 362. 
28 poppenheim 1932, 159. 
29 1868. június 12.
30 lásd lichtenstein 1975, 3: 73.
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Ha tüzetesen megvizsgáljuk a nagymihályi gyűlésen résztvevő hit
községek rabbijainak listáját, akkor hamar felfigyelhetünk egyes nagy 
közösségek és híres rabbik hiányára. Elsőként érdemes megemlíteni 
azt a négy északkeletmagyarországi közösséget, amelynek földrajzi 
elhelyezkedése beállítottsága folytán csatlakoznia kellett volna, a kez
deményezéshez, és ennek ellenére nem küldtek képviselőket a gyű
lésre: munkács, máramarossziget, Huszt és sátoraljaújhely. munkács 
minden bizonnyal azért maradt el, mert abban az időben nem volt fő
rabbi a városban31 (a Bét Din négy tagja a későbbiekben csatlakozott). 
A máramarosszigeti rabbi, Jekutiél Jehudá teitelbaum32 később az 
első rabbik között volt, akik utóbb csatlakoztak a kezdeményezéshez. 
A huszti sík mózes és a sátoraljaújhelyi lőw Jeremiás33 csatlakozásá
nak elmaradása,34 sőt aláírásuknak későbbi hiánya azonban fontos di
lemmát vet fel, és elvi jelentőségűnek tűnik. 

lichtenstein már a gyűlés előtt megpróbált támogatókat szerezni egy 
ilyen típusú rendeletgyűjteménynek, ezért több rabbit is felkeresett 
levélben. Egészen pontosan nem lehet tudni, kik azok a rabbik, akik
nek elküldte lichtenstein saját kezdeményezését, de Eliezer zussmann 
szofer35 (akkor kiskunhalasi) rabbihoz címzett levelét ismerjük.36 Ez a 

31 munkács hatodik rabbija 1841től 1859ig Efrájim Fisel Horowitz volt, közte és a 
következő rabbi, chájim szofer között, több mint hét éven át munkácsnak nem volt 
rabbija. munkács közösségének történetéről és izgalmas belviszályairól lásd Kehilot 
Munkács. in Máchánájim 120. (1969) http://www.daat.ac.il/daat/history/kehilot/
munkatsh.htm .
32 A magyar haszidizmus megalapító alakjának teitelbaum mózesnek (1759–1841) az 
unokája, a Jitáv Lév című könyv szerzője. élt: 1808–1891ig. (érdemes megjegyezni, 
hogy a Zsidó Lexikon [887.] hibásan sátoraljaújhelyi rabbiként említi.) csatlakozásának 
elmaradásáról és a szakadás ellenzéséről lásd Weiss 2007. 
33 született kolinban 1811ben, meghalt sátoraljaújhelyen 1874ben. lásd Zsidó 
Lexikon 548. 
34 érdemes itt idézni az Izraelita Közlöny „Felföldi levél iii.” című írását (1868. július 
17. 262.), amelyben éles hangon bírálja lőw rabbit, és a következőket írja a nagymihályi 
gyűlésről való lemaradásáról és a haszidokkal való kapcsolatáról: „Rabbink nem éppen 
egyszínűségének illusztrációjául szolgál egy kis visszapillantás az ezelőtt három év
vel vele itt történtekre a nagymihályi hírhedt kis zsinatocska napolásával egyidejűleg. 
Akkorában ő a scylla és chrybdis között evezvén, s egyfelől szoríttatva a meghívása 
végett nála tisztelget ügytársainak sürgetése által, kikkel a jövő eshetőségekre számító 
előre látással szakítani nem akart, másfelől ottani megjelenhetését talán szemérem 
érzetével összhangzásba nem hozhatván, hogy magát megmenthesse, virágzó egészsé
gében kiállja egy négynapi ágyban fekvés mártírságát…”.
35 A munkácsi (később pesti) főrabbi testvére. 1855–1886 kiskunhalasi rabbi, 1886tól 
haláláig paks főrabbija. Főbb műve: Jálkut Eliezer. meghalt pakson 1902.
36 lásd Mászkil el Dál; Jakobovits, 1986, 1: 10. fénykép a könyv végén.
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levél szinte pontrólpontra a nagymihályi rendeletek 9 paragrafusát tar
talmazza.37 

még három rabbi válaszleveléből tudjuk, hogy lichtenstein hozzájuk 
is fordult. Ez a három rabbi: a szobránci Eisenstatt (ás) Jehudá,38 pánet 
chájim Becálél39 tasnádi rabbi és a legérdekesebb a huszti – könyvéről 
máhárám siknak nevezett – sík mózes rabbi.

Sík Mózes álláspontja Nagymihály előtt és után

máhárám sík a másik két rabbival ellentétben nem támogatta a kez
deményezést, hanem kifejezetten bírálta azt. Ennek a bírálatnak már a 
nagymihályi gyűlés előtt hangot adott. Felfedeztem mestere, a chátám 
szofer levelezése között „eldugott”40 levelét, ami csak 1965ben jelent 
meg nyomtatásbana.41 Ebben pontról pontra cáfolja ezeknek a rendele
teknek a háláchikus alapjait. 

37 lásd Hildessheimer 1990, ahol a levélben említett kilenc pont, és a nagymihályi 
9 rendelet végleges megfogalmazása össze van vetve egymással. A két dokumentum 
között gyakorlatilag nincs lényegi különbség. Amit mégis találunk, az az, hogy az 1. és 
a 9. pontot a nagymihályi rendeletben nem látták el forrásokkal, amelyeket a levélben 
jelölt. Ezzel szemben a 7. ponthoz a nagymihályi változatban rendeltek forrásokat.
38 A híres Eisenstattás méir, az Imré és (lvov, 1852.) című könyv szerzőjének fia. 
1852től szobráncz rabbija, 1867ben bekövetkezett korai haláláig. második házassága 
révén Hilél lichtenstein sógora. testvére, Eisenstadtás menáchem ungvári rabbi róla 
és apjukról írta Zichron Jehudá című, 1867ben, Ungváron kiadott könyvét. Ő csat
lakozott is a nagymihályi rendeletek aláíróihoz. leveléről lásd Kerem Slomo című 
folyóirat 114. szám (new York, 1989). 
39 A híres Ezékiél pánet (1783–1845) fia. A Derech Jivchor (munkács, 1894) szerzője. 
élt: 1803–1874. lásd Zsidó Lexikon 680. levelét lásd Derech Jivchor (Sálot vetsuvot) 1. 
érdekes, hogy támogató válaszlevele ellenére az ő nevét nem találjuk az aláírók között, 
a testvére – pánet mendel, dési rabbi – nevét viszont igen.
40 schreiber m. 1965, 72–75. 
41 érdekes, hogy a szakadást helyeslő ortodox történetírók feljegyzéseiben is „nyoma 
veszett” a levélnek. Egy jó példája ennek B. c. Jakobovits – 1986ban (!) Bné Brákban 
megjelent – könyve (Zöchor öjemot olám). A szerző a hatodik fejezetben azt kutat
ja, ki lehetett a nagymihályi gyűlés szervezője, és arra a következtetésre jut, hogy 
ez lichtenstein lehetett. Ezt a következtetést a kiskunhalasi rabbihoz írt levéllel és 
a máhárám sík itt is idézett nagymihályi gyűlés utáni levelével támasztja alá, ahol 
máhárám sík azt írja: „már ki lett kérve véleményem a többségükről, vagy talán mind
ről”. „Egyértelmű – írja Jakobovits –, hogy ugyanúgy, ahogy a Jálkut Szofer szerzőjének 
(Eliezer zussmann szofer) a véleményét kikérte, bizonyára ugyanígy tette azt máhárám 
síktől is.” mindemellett Jakobovits egy szóval sem említi a hatvanötben napvilágot 
látott levelet, amiben sík mózes támadja lichtenstein felvetéseit. Elképzelhető, hogy 
Jakobovits éppen annak bíráló tartalma miatt nem tesz róla említést…
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lőw Jeremiás és máhárám sik keletmagyarországi rabbikon túl az 
északnyugati környékről többen nem csatlakoztak a nagymihályi rende
letekhez,42 köztük a két legkiemelkedőbb, a pozsonyi szofer (schreiber) 
ábrahám sámuel Binjámin,43 a könyvéről Ktáv Szoférnek emlegetett, 
Chátám Szofér fia és utódja, illetve a dunaszerdahelyi ászád Jehudá44 
rabbi.45 

A dolog érdekessége, hogy ez a négy rabbi – máhárám sik, lőw 
Jeremiás, ktáv szofer és ászád Jehudá – az ortodox tábor legbefolyáso
sabb és legaktívabb lobbistái voltak, akik a reformerek ellen folytatott 
küzdelem élén jártak a következő években. korábban mégsem csatla
koztak a nagymihályi rendeletek passzusaihoz. álláspontjukról a leg
többet a sík rabbi levelezéséből és az Ezriél Hildessheimer által írt át
fogó tanulmányból tudhatunk meg. A nézeteltérés elsősorban a kilenc 
pontból álló döntvény első paragrafusára vonatkozott, amely megtiltot
ta az idegen nyelven tartott prédikációt. Az idegen nyelvű szónoklat 
tilalmát az alapján követelték, amit a chátám szofer „hagyott meg kö
zösségének, hogy ne legyen olyan szónokuk, aki a népek nyelvén tartja 
beszédét”.46

Az engedékenyebbek szigorodása

A gyakorlatban azonban a nagymihályi gyűlés után megváltoztak a kö
rülmények. A nagymihályi rendeletek folytán ugyanis gyakorlati prob
lémák merültek fel. több gyülekezet tagja, szakrális funkcionáriusai 
és rabbijai dilemma előtt álltak a közösségükben korábban bevezetett, 

42 komoróczy 2006. félreértette ezt, és úgy írta le, mintha ktáv szofer és lőw Jeremiás 
ott lettek volna, csak nem csatlakoztak az aláírókhoz. komoróczy a nagymihályi gyű
lés dátumát is rosszul jelöli meg cikkében.

nem teljesen egyértelmű, hogy sík rabbi ott volte nagymihályban. levelezéséből 
nem tűnik valószínűnek, de Dávid cvi schreiber, apja naftali schreiber, kisvárdai rab
bi könyvének (Máte Náftáli, kisvárda, 1914) előszavában úgy ír, mintha apja és sík 
rabbi találkoztak volna az említett gyűlésen. 
43 született pozsonyban 1815. február 11., meghalt 1871. december 31én. életéről 
részletesen lásd kinstlicher 2005, 26.
44 Aszódon született a 18. század végén. A híres nikelsburgi mordecháj Banetnél ta
nult. 1853tól Dunaszerdahelyen volt rabbi, elhunyt 1866ban.
45 Egy legenda szerint (Bét Hilél Hásálem 25.) ászód Juda rabbi halála után lélekben 
meglátogatta (az akkor még élő) Reb Hilélt, és arra kérte segítsen lelkén, amin csorba 
esett annak folytán, hogy annak idején, mivel nem csatlakozott az idegen nyelven tar
tott beszédeket megtiltó rendeletekhez…
46 1836ban írt végrendeletében. 
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de most deklaráltan megtiltott változtatások miatt. Egészen mostaná
ig az effajta bizonytalanságokat egyénileg lehetett kezelni, attól fogva 
azonban, hogy több tucat ortodox rabbi kompromisszumot nem ismerő 
utasításokat rendelt el, ezek az emberek már nem cselekedhettek a sa
ját belátásuk vagy a „saját rabbijuk” engedélyére hagyatkozva. A prob
léma igazán a tanítókat, a kántorokat és a saktereket (metszőket) érin
tette (sok esetben mindhárom funkciót egy személy töltötte be), akik 
anyagilag függtek közösségüktől, és akik számára a feladatuk betöltésé
nek megtiltása nem kevés közvetlen következménnyel járt. sík rabbi, 
akihez nem egy helyről fordultak ilyen esetekben, nem tudott szemet 
hunyni a nagymihályi döntvény által előállt új helyzet felett, és annak 
ellenére, hogy eredetileg ellenezte a döntvény egyes pontjait, most már 
a legtöbb esetben mégsem oldotta azokat fel.

Ezt láthatjuk például tanítványához, a zalaszentgróti Binjamin zev 
zussmann szoferhez47 írt leveléből:

 „Azoknak a döntéseknek egy részével egyetértettem a Tóra állás-
pontjának megfelelően, de egyesekkel nem, már amennyire az Örök-
kévaló értelmet adott nekem. Annyi biztos, hogy az igazak el fogják 
fogadni ezeket a döntéseket, és a közepesek is, a gonoszak pedig olya-
nok maradnak, amilyenek eddig voltak. Az igazak pedig nem tudnak 
reájuk hatni, hisz bekerítette őket a sivatag (azaz meg van nekik tiltva 
a nemzeti nyelven való beszéd). Ha a közösség igazából, hitből és jó-
indulatból szeretné a német nyelvet használni, a Tóra alapján ezt nem 
lehet megtiltani. Ez volt az én véleményem, de társaim nem értettek 
egyet velem, és kénytelen voltam elfogadni döntésüket, hogy ne szapo-
rítsuk a vitákat a zsidók között.”48

Ezriél Hildessheimer volt az egyetlen magyar ortodox rabbi, aki kö
vetkezetesen kiállt a nyilvánosság elé a nagymihályi rendeleteket bí
ráló nézetével, az Israelit című folyóirat hasábjain, a Die Beschlüsse 
der Rabbiner Versamlung zu Michalowitz című cikksorozatában.49 
Hildessheimer azzal az érvvel vetette el a rendeletek szükségszerűség

47 A munkácsi (később pesti) szofer chájim, és a kiskunhalasi szofer Eliezer zuszmann 
unokaöccse. élt: 1824–1898. Rabbi volt szentgróton, majd. művének címe Chálifot 
szimlát Binjámin (paks, 1896–1901).
48 Responsum, Orách chájim 70. fejezet.
49 Hildessheimer a Der Israelitben, öt részben adta közre a döntvénnyel kapcsolatos 
ellenérveit. 1866. augusztus 8ától 29ig (oldalszámok: 521–523, 533–535, 549–551, 
564–566.), a Die Beschlüsse der Rabbiner Versamlung zu Michalowitz címmel. A cik
keket újból kiadták Gesammelte Aufsatze (Frankfurt, 1923) 1–23. 
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ét, hogy nincs érvénye egy olyan döntvénynek, amely nem vezethető 
vissza a talmudra, a Sulchán áruchra vagy a korai kodifikátorok sza
bályozásaira. Ezzel az alapelvvel veti el az idegen nyelven tartott szó
noklat tilalmát is mondván, „nem találunk egyetlen törvényhozót… és 
magától értetődik, hogy nem találunk semmiféle utalást arra, hogy a 
szónoklatot hallgatóknak kötelességük lenne kivonulni…”.50

A nagymihályi gyűlés neológ reakciói

A nagymihályi gyűlés híre hamar elterjedt, de az ott hozott határoza
tok – és így a gyűlés napirendi pontjainak – közzététele még váratott 
magára, ugyanis időközben a szervezők minél több olyan rabbi aláírását 
próbálták az ügyhöz megnyerni, aki nem volt jelen a gyűlésen. mivel 
a gyűlés valódi témakörei nem kerültek nyilvánosságra, megindult a 
találgatás. Egyre több tévhír látott napvilágot a feltételezett témakörről. 
Elterjedt a szóbeszéd, hogy az emancipáció kérdéséről volt szó. nem le
het biztosan tudni, milyen forrásból származtak a félrevezető híreszte
lések, de önmagában nem meglepő, hogy a valóság ismeretének hiányá
ban erre következtettek a korabeli közéleti szereplők. természetesen 
a reformista (neológ) oldalnak is érdeke volt egy ilyen feltevés híresz
telése, amellyel le tudták járatni az ortodox rabbikat, a felvilágosodás 
megtagadóit.51

Amint a gyűlés határozatainak tartalma nyilvánosságra került, mély 
ellenkezést váltott ki a reformerek táborában.52 A kiáltvány minden 
hitközséghez eljutott, és a neológ beállítottságú hitközségek természe
tesen nem fogadták nagy örömmel. A pesti izraelita hitközség vezető
sége például, amely a reformerek vezetése alatt állt –, a hitközségi jegy
zőkönyv tanúsága szerint – „az okmányt bosszankodással félreteszi”, 
miután „Közöltetik egy Mihályon állítólag több összegyűlt rabbi által 

50 Gesammelte Aufsatze (Frankfurt, 1923) 13. 
51 Az ortodox beállítottságú Der Israelit (1866. január 8.) vezércikkében például így 
kommentálta ezt a híresztelést: „Néhány politikai lap közlése szerint, haszid rabbik 
egy emancipáció elleni agitációt készítenek elő. Mi ezt a híresztelést egy hazugságnak 
tartjuk a sok közül, amelyeket egy bizonyos oldal terjeszt szívesen, hogy az ellenző-
ket rossz hírbe keverje.”
52 lásd például: Die jüdische Wirren in Ungarn I. leiptzig–pest, 1868, 47–50; 
Enigegnung auf den Mahnruf an die Israeliten Ungarns über den israelitischen 
Landescongress und dessen geheime Feinde. pest, 1868, 221–224. 
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szerkesztett héber okmány, melyben minden, az újabb időkben, a zsi-
nagógában elővett rendet és nemesbítést elátkolják”.53

A reformer tábor egyik rabbija, a nagykanizsai Hirsch Fassel54 még azt 
is felvetette, hogy a reformer tábor kiáltvánnyal forduljon a parlament
hez, amelyben elhatárolódik a nagymihályi gyűléstől.55

A rendelet folytán természetesen több hitközségben növekedett a fel
szültség. Így például kassán az 1867ben felavatott zsinagógát a közös
ség ortodox tagjai nem akarták elismerni, melynek folytán igen nagy 
perpatvar keletkezett, mire maga a kormány volt kénytelen Hirsch 
márkus óbudai rabbit56 királyi biztosi minőségben rendteremtés végett 
a helyszínre küldeni. Hirsch jelentést készített,57 melynek alapján 1868. 
január 25én Eötvös József miniszter rendelte el, hogy a kassai konzer
vatívok kötelesek a hitközség kebelében maradni, a hitközségnek azon
ban számukra külön imaházat kell berendeznie. Hirsch jelentéséről a 
következőket írja a neológ hangulatot jól jellemző, „Az orthodoxizmus 
ismérvei” című írás az Izraelita Közlöny58 hasábjain: 

„A kassai kisebbség követelése a tizenhat rabbi és nyolc rabbisegéd 
által Nagymihályban határozattá emelt nyilatkozatára támaszkodik, 
mely azonban a legmerészebb önkény kifolyásának tekinthető, s mely 
különben is lényegre és alakra nézve vallásunk elveivel is homlokegye-
nest ellentétben áll…

Föl tehát ti ájtatos és fölvilágosodott férfiak, kik az igével és eszkö-
zökkel rendelkeztek, a vallás palládiumát és a fölvilágosodást védeni, 

53 Pesti hitközségi jegyzőkönyv, 1866. év 228. szám.
54 született Boskovitz (ma: Boskovice, csehország), 1802. augusztus. 21. A pozsonyi 
jesivában tanult, majd 1836ban prossnitzban rabbi lett. 1851ben elfogadta a kanizsai 
hitközség meghívását, s haláláig kanizsán volt főrabbi. meghalt nagykanizsán, 1883. 
december 27én. lásd szinnyei 1980; Zsidó Lexikon 262. 
55 Fassel levelét lőw lipóthoz, (1865. december 26.) lásd Gessamelte Schriften V. 
(1900) 208–209.
56 született tiszabeőn 1833. február 9én, meghalt Hamburgban 1909. május 18án. 
1861től volt óbuda főrabbija 1880ig.
57 Véleményes jelentés. Gyurián és Deutsch mór, pest, 1868.
58 érdemes megjegyezni, hogy magyar nyelvű zsidó sajtó gyakorlatilag nem létezett a 
nagymihályi gyűlés idején. Az első jelentős (korábban 1847ben megjelent a Magyar 
Zsinagóga mindössze egy számban) magyar nyelvű zsidó (reformpárti) folyóirat a 
Magyar Izraelita 1861ben indult, és 1868ig jelent meg, de 1861. szeptember 24–1862. 
január 9, 1862. október 9–november 9.  és 1864. április–1867. április között szünetelt. 
Ennek a lapnak a folytatása volt az Izraelita Közlöny, ami egyszer megjelent 1866ban, 
és megjelenése folytatódott 1868tól. Erről részletesen lásd scheiber 1993, 32–38. 
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bizonyítsátok be az úgynevezett ortodoxoknak az igazság és a tudo-
mány meggyőző erejével, hogy nem a vallás értelmében, még kevésbé 
a Talmud rabbinusi zsidóság szellemében cselekszenek, melyet képvi-
selni vélnek…”59

Egy korabeli ismeretlen szerző által papírra vetett, Az országos zsidó 
congressus és titkos ellenei című, nagy érzelmekkel megtöltött köny
vecske stílusa is jól jellemzi a neológia reagálásának tartalmát. 

„Titeket kedves hitrokonaink arra kérünk és intünk: Ne ámítassá-
tok magatokat hamis állítások által, ne higgyetek ama rémhíreknek, 
mintha vallásunkat veszély fenyegetné, mely nem is létezik, ne hall-
gassatok ama édes csalogatásokra, melyek utakra akarnak benneteket 
ragadni, hol csak saját önjavatok ellen munkálkodhattok. Gondolja-
tok gyermekeitek jövőjére, mely most kezeitekbe van letéve, melyet 
biztos alapra fektethettek, vagy közönyösségtök vagy hiszékönységtök 
által hosszú időre tönkre tehettek. Kinek részére dől majd végleg a 
harc, nem lehet kétséges: «az igazság fenn fog állani, de a hazugság 
megsemmisül». És a tudomány, a rend végre mégis diadaloskodni fog 
az elbutítás s a ziláltság felett. Mikor? Csak idő kérdése lehet. Ezt jól 
érzik az «óhitű» homálydiak, tudják: hogy az óra kong, s idejük lejá-
róban van; azért ama utolsó, beteges erőlködés, melytől nem is győzel-
met, de legalább bukásuk elpalástolását, életük tán még néhány évig 
tengését remélik. Azért folyamodnak ők a leghitványabb eszközökhöz, 
és nem átallják a legaljasabb módon kizsákmányolni vallásos érzései-
teket, meleg hitszereteteket, a midőn benneteket, mint a kisgyermeke-
ket, rémekkel ijesztgetnek, miket maguk alkottak, midőn országszerte 
riasztgatnak, hogy a vallás veszélyben van, míg csupán ők és leálcázott 
fondorlataik forognak veszélyben…”60

A neológ teológia hiánya

Eltérően a korábbi (például hamburgi) ortodox–reform polémiáktól, ahol 
mind az ortodox oldal tilalmait, mind pedig a reformokat teológiai ala
pokkal támasztották alá, a nagymihályi rendeleteket egyrészt az orto
doxia sem támasztotta alá mélyreható háláchikus érveléssel, másrészt 

59 1868. április 17. 126. 
60 A congressus ellenei, 1868, 23. 
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a neológia tiltakozását is csak inkább a felháborodottság és a sértődött
ség jellemezte, némi politikai érvrendszerrel fűszerezve. érdekes, hogy 
szinte egyáltalán nem jelentek meg neológ responsumok azokat a tilal
makat tekintve, amelyek a felsorolt paragrafusokban szerepeltek. pedig 
egy kis erőfeszítéssel találhattak volna felmentő okokat például arra, 
hogy egy zsinagógában működhet kórus,61 vagy mindenesetre nem ne
vezhető az ilyen hely a „bálványimádók házának”, épülhet torony stb.

A neológia nem rendelkezett vallási jellegű teológiai önmeghatározás
sal, nem folytattak vallási forrásokra hagyatkozó vallási vitát az adott 
reformkezdeményezések kérdésében, hanem magukat csupán „moder
nül” gondolkodónak tartották, akik az ortodoxokhoz hasonlóan a val
lás minden előírását ugyanúgy megtartják. mivel az általuk támogatott 
reformokat csupán kozmetikai változtatásoknak vélték. Olyanoknak, 
amelyek véleményük szerint nem ütköznek a hagyományos rabbinikus 
gondolkodásmódba, és ezért nem is érdemes róluk az ortodoxokkal vi
tát folytatni.

Dr. schweitzer József ny. országos neológ főrabbi szavaival fogalmazva:

„A magyarországi vallási modernizáció, sokkal inkább esztétikai, 
semmint teológiai indítékból táplálkozott.”62

érdekes megfigyelni hogy jó negyven évvel a nagymihályi rendele
tek után a neológok még mindig azt igyekeztek bizonygatni, hogy „a 
neológság vonalnyival sem áll messzebb a Sulchán Áruchtól, mint az 
ortodoxság”63. Ők is a Sulchán Áruch alapján állnak, és habár „a ma-
gyar zsidóság kettőbe szakadt; a kongresszusiba és az ortodoxba”, de 
ezek „ha vallási pártok is, nem új vallási alakulatok, csak külön cso-
portosulnak […] a modernségre és a konzervatívságra […]”64. „Csekély 
a különbség a neológság és orthodoxság között; mégis létező valami a 
modern zsidóság is: megvan, csakhogy nem tudatos, eszméiben szerve-
zetlen, filozófia nélkül való.”65

Valójában ez nem csak a neológ szemszögből igaz, hiszen – a német 
reformmozgalommal ellentétben – a neológia végül is nem alakított 

61 A zsinagógában praktizáló vegyes (férfinői) kórus kérdésében lásd a chátám szofer 
levelét Getz Oppenheimernek 5574. sziván 21. – 1814. június 9. – (Chátám Szofer 5. 
köt. 190.), amelyet annak kapcsán írt, hogy az akkor felavatott bécsi zsinagógában ez
zel akartak i. Ferenc császár szemében kedveskedni. 
62 schweitzer 2007, 59. 
63 kecskeméti 1913, 196. 
64 Uo. 186. 
65 Uo. 210. 
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ki egy új judaista vallást. „magyarországon nem létezik „ortodox” és 
„neológ” imakönyv”66; a „rabbi és a sakter mindkét pártban a tradíció 
és a sulchán áruch alapján jár el”67; „már 1889ben a kongressista, jó
részt szeminárista rabbik nagygyűlésé Dr. Diamant mór néhai trencséni 
kongressusi hitközségi rabbi indítványára kimondták, hogy a sulchán 
áruch alapján állanak”68. Ugyanakkor a neológok azt is előszeretettel 
bizonygatták, hogy ha már ők nem állnak a sulchán áruch szabályrend
szere alapján, akkor ugyanez elmondható az ortodoxokra is.69

A neológia (a német ortodox–reform helyzettel merev ellentétben) 
úgy tekintett az ortodoxiára, mint akik „csupa kötekedésből kívánták 
annak idején a sulchán áruch felvételét a státutumba (szervezeti sza
bályzat)”70, vagyis az egész kérdést politikai és nem vallási jellegűnek 
tekintette.

komlós Aladár is rámutat,71 hogy már korabeli kritikák is érték a 
rabbiszemináriumot és a tanítómestereket, hogy azok „filozófiával nem 
foglalkoztak”, „nem volt, aki irányt szabott volna”, vagyis a neológ 
teológia a rabbiszeminárium megalakulása után sem alakult ki.

Valójában a későbbiek során sem jött létre semmiféle „neológ 
háláchikus retorika”, és nem történt meg a neológia teológiai alapjai
nak lefektetése. A német és később az amerikai reform,72 illetve konzer
vatív73 irányzattal ellentétben, a hazai neológok gyakorlatilag soha nem 
definiálták magukat teológiailag.

66 Gutmann 1913, 10.  
67 Uo. 12. 
68 Jordán 1913, 15.
69 lásd Gutmann 1913, 14. 
70 Jordán 1913, 8. mint köztudott, ezen bukott el 1868ban a kongresszus egysége. lásd 
11. lábjegyzet.
71 komlós 1997, 126–131. l.
72 A reformirányzat a világháború után elsősorban az Egyesült államokban fejlődött 
tovább. mára gyakorlatilag csak északAmerikában (illetve bizonyos mértékig nagy
Britanniában) van számottevő reformközösség. Az Egyesült államokban a reformirány
zat szempontjából meghatározó esemény volt a pittsburghi reform rabbikonferencia 
1885ben, közismerten a „pittsburghi platform”. Ez az a történelmi fordulópont, ahol 
formálisan is levált a reformirányzat a hagyományőrző zsidóság törzséről. Ezen a kon
ferencián és az utána kiadott döntvényekben mondták ki először egyértelműen, hogy a 
reformirányzat nem tulajdonít jelentőséget a vallási parancsolatoknak, és nem tekinti 
azokat isteni eredetűnek. 
73 Az Amerikában kialakult konzervatív irányzat a reformirányzat ellensúlyozásaként 
jött létre.  Jóval inkább kötődik a hagyományokhoz, mint a reform, de mégsem orto
dox, mivel bizonyos változásokat mégis bevezet az ortodoxia számára abszolút autori
tású háláchába.
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De miért nem?
katz professzor egyik fejtegetésében talán választ kaphatunk erre a 

kérdésre: 

„A németországi reformmozgalom kialakulásában szerepet játszott 
az a törekvés, hogy a közösség megtartása és a háláchá részletes meg-
tartása összhangba kerüljön. A mozgalom vezetői többségükben felső-
fokú végzettségű rabbik, kritikusan szemlélték a hagyományt, amely-
ben különböző szempontok szerint igyekeztek kettéválasztani a lénye-
gest a lényegtelentől… E rabbitípus mintegy három nemzedéknyi fejlő-
dés eredményeként alakult ki… Magyarországon ezzel szemben még a 
’48-as forradalom napjaiban is csak kevés olyan különleges rabbi volt, 
aki intellektuális megfontolásokból törekedett a reformra…”74

katzcal ellentétben, az a véleményem, hogy ennek az okát nem egy
szerűen a meggyőződéses reformer rabbik hiányában, hanem a neológia 
hajtóerejében és gyors kialakulásának indítékában kell keresnünk.

Véleményem szerint, a neológ táborhoz tartozók ideájában nem egy a 
zsidóság önálló fejlődéseként kialakult folyamat eredményeként szüle
tett meg a reform. Hanem elsősorban az új emberi és gazdasági lehetősé
gekkel kecsegtető emancipáció gondolata érlelte ezt meg bennük. mint 
ahogy azt a későbbiek során látni fogjuk a magyar politikai elit teljes 
palettája szükségesnek tartotta a zsidóság kulturális asszimilációját az 
emancipáció kiérdemléséhez, ezt a lehetőséget pedig nagy zsidó rétegek 
nem kívánták elmulasztani, még akkor sem, ha ez a kulturális asszimi
láció bizonyos vallási szokások megváltoztatását is magában foglalta.

Ha megvizsgáljuk a mintegy ötven évvel korábbi német reform–orto
dox polémiát akkor azt fedezhetjük fel, hogy a reformpártiak érvelése 
nagyon sok esetben egyfajta belső fejlődésként, a „vallás szelleméhez” 
való ragaszkodásként értelmezte a reformtörekvéseket. Emiatt érthető, 
hogy az ortodoxpártiak vitába elegyedtek velük, és kiki azt bizonygat
ta, hogy melyik irányzat felel meg a „valódi”, „hiteles”, „autentikus” 
zsidó vallásnak. Ehhez a vitához mindkét oldal a maga különleges érv
rendszerével és retorikájával vallási forrásokra hagyatkozva építette fel 
argumentumát. A korábban említett (ortodox) Éle divré hábrit és a (re
form) Nogá cedek olyan disputációkkal van tele, amelyek különböző 

A konzervatív irányzat történelmének nagy alakja solomonzalman shechter, köz
ponti intézménye a new Yorki Jewish Teological Seminary. A magyar neológia az 
utóbbi időben leginkább a konzervatív irányzattal azonosítja magát. lásd például a 
mazsihisz szervezeti leírását: http://www.zsido.hu/guide/guide_org.htm. 
74 katz 1999: 64. 
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vallásjogi és vallásfilozófiai érvekkel próbálják alátámasztani a refor
mok szükségességét, illetve hamisságát. illetve arról szólt a vita, hogy a 
sulchán áruch mennyire tekinthető abszolút autoritású műnek. Ebben 
a kontextusban azt is érdemes megjegyezni, hogy a német reformirány
zat öntudatosan vállalta reformidentitását, és mintegy a vallást – hitbéli 
meggyőződésből – megújító irányzatként tekintett önmagára.

Ezzel szemben a magyar neológia reformjai láthatóan nem elsősorban 
belső vallási megfontolásból, hanem külső társadalmi, politikai elvárá
sokból fűtve vetették meg a lábukat. míg a német területeken, a nem 
zsidó társadalomban is nagyobb hagyománya volt a modern felvilágo
sulás szellemiségének és filozófiájának, magyarországon az átmenet 
sokkal rövidebb volt. Ehhez hasonlóan a zsidó közösség életében sem 
annyira egy lassanként kiforró belső átalakulási folyamatként, hanem 
egy külső politikai helyzet által sürgetett elvárásként született meg a 
reform, a neológia.

A magyarországon élő zsidók nem mentek keresztül azon a lassú át
alakuláson, amely belső megfontolásból hozta volna meg a reform igé
nyét. Gyakorlatilag nem találunk olyan magyar zsidó gondolkodót, aki 
például a német moses mendelshon példájára filozófiai meggondolás
ból, a felvilágosodás eszméjéből fűtve támogatta volna a reformokat. 
érhető, hogy ez így volt, hiszen a magyar társadalom egészét is csak 
jóval később érte utol a felvilágosodás szelleme. illetve a felvilágosodás 
eszméi kevésbé voltak általánosan elterjedtek, mint a német területe
ken vagy Franciaországban.

Az emancipáció és a gyökeres társadalmi és politikai változások kö
zeledtével a magyar zsidók egy része úgy érezte, nem halaszthatja el a 
lehetőséget.

Az emancipáció politikai megítélése

Azok után, hogy az előzőkben bemutattuk miként kezelte a magyar 
neológia a vallási változtatásokat politikai jellegűnek, érdemes meg
vizsgálnunk, hogy tulajdonképpen milyen külső politikai okai lehettek 
a zsidó vallás megreformálásának a 19. században.

magyarországon a 19. század derekán három politikai nézet alakult a 
zsidóság emancipációjának kérdéséről: egy optimista, egy pesszimista 
és egy antiemancipációs (később antiszemita) nézőpont:

(1) Az antiemancipációs nézőpont érvelésében és motivációjában ke
veredtek a több évezredes antijudaista hagyományok, a zsidóság „rossz 
magaviselete” és nem utolsósorban a zsidóság népként való definíció
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ja, amely a zsidóság önfelfogásával ellentétesnek találta azt, hogy egy 
idegen országnak hű polgáraivá legyenek, illetve hogy igaz magyarokká 
váljanak. Eötvös József így interpretálja ezt – az övével merőben ellen
tétes – álláspontot:

„A zsidóság, míg rabbinus és mózesi értelemben zsidó maradni 
akar, polgári jogokat egy nemzetnél sem gyakorolhat, mivel maga 
elkülönözve fennálló nemzet kíván maradni, s ezt vallási kötelességé-
nek tartja.”75

Ennek a csoportnak a hívei nyilván nem véletlenül általában olyan 
rétegekből kerültek ki, akik érdekellenségüknek tekintették a majdani 
szabad jogokkal felruházott zsidóságot. Így például sokan voltak közü
lük városi polgárok, akik a városokba való beköltözéstől és új tevékeny
ségi körök elnyerésétől saját hegemóniájukat féltették.

(2) Az optimista emancipációs álláspont ezzel szemben az emberi 
szabadságjogok megadását a liberális felfogásnak megfelelően alapjog
nak tekintette, amely ellen nem lehet érveket felhozni,76 ugyanakkor 
elvetette a zsidóság eredendően rossz szokásairól szóló érveket, és azo
kat a zsidóság évezredes elnyomásával magyarázta. Végül pedig abban 
bizakodott hogy a zsidóság jogainak megadatásával „jó útra tér” majd, 
leszokik „rossz szokásairól” és a haza javára lesz.

Ugyanakkor az optimista emancipációs nézet, a zsidó nép–vallás kér
désre nem adott egyértelmű választ. Úgy tűnik elismerte problematiká
ját, de derűlátóan azt remélte, hogy úgy ahogy a zsidóság egy része újra
értékelte ezt a kérdést és magát felekezetnek, mózeshitűnek definiálja 
így fognak tenni a többiek is, amint ezeket a jogokat megkapják.77 

(3) A pesszimista emancipációs csoport úgy vélte, hogy az emanci
páció csakis a folyamatosan történő asszimiláció mértékében történ
het, állandó fékek és korlátozások alkalmazásával. Úgy vélték hogy a 
zsidóság hirtelen emancipációjával túl nagy befolyásra tehet szert még 
mielőtt a magyar nemzet szerves részévé válik, és ezáltal káros hatással 
lesz a magyar nemzetre.78

tehát az emancipációt támogató politikai erők teljes spektruma a tel
jes szociális emancipációt, vagyis a kötelező kulturális asszimilációt és 

75 Eötvös, 1840: 31. 
76 Uo. 18–19. 
77 Uo. 39. 
78 látszólag így gondolkodott például kossuth, szemben Eötvös Józseffel. Úgy gondolta, 
hogy a zsidókérdés nem oldható meg csupán a törvényhozással. lásd prepuk 1997, 70. 
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a vallási reformot is szükségesnek tartotta. A vita csak azon volt, hogy 
előbb kelle a jogokat megadni, és aztán reménykedni az asszimiláció
ban – ez Eötvös véleménye, vagy előbb lassanként kivárni az asszimilá
ciót és utána folyamatosan megadni a jogokat – ez többek közt kossuth 
álláspontja. „Ha minket kérdene valaki, mi által készíthetik elé ma
gok a zsidók a leghathatósabban teljes emancipációjukat? Azt felelnőnk 
„alkalmas reformok által”….” – írja kossuth lajos a Pesti hírlapban79 
Fábián Gábor cikkére reagálva. Ő és társai a politikai emancipáció első 
feltételéül a társadalmi emancipációt, annak feltételéül pedig a vallás
reformot követelték.80

érdekes, hogy a szabadságharc leverése előtti utolsó pillanatban (1849. 
július) elfogadott emancipációs törvény is egyértelműen kimondja, 
hogy „A belügyminiszternek meghagyatik: a mózesvallásúak papjaiból 
és népválasztottjaiból hívjon össze egy gyülekezetet, részint, hogy hit
ágazataikat nyilvánítsák, s illetőleg reformálják, részint hogy jövendő 
egyházi szerkezetökre nézve a kor kívánataival megegyező javításokat 
tegyenek.” (1849. július 28. 4§/a.)

A zsidóság mint a magyar nemzet 
demográfiai kisegítője

Véleményem szerint a dolog kulcsa abban rejlik, hogy magyarországon 
a nemzettudat megelőzte az önálló nemzetállam létrejöttét, és az úgy
nevezett kultúrnacionalizmus fejlődött ki, amely a nemzeti ébredést 
szorgalmazó mozgalmak nacionalizmusa volt. Ennek a „kulturális 
nemzettudatnak” az értelmében pedig szükséges volt a magyar nemze
tiség megerősítése, létszámának és arányának növelése, és erre a politi
kai elit a szabadságjogokért sóvárgó zsidóságban látta a legjobb partnert. 
Ehhez viszont a zsidóság kulturális átalakulása volt szükséges.

A zsidók egy rétege, amely szinte messiásként81 tekintett a nekik sza
badságjogokat biztosító új hatalomra, hajlandó volt a velük szemben 

79 Pesti Hírlap, 1844. május 5. 349. szám.
80 Erről lásd silber 1985, 150–158. 
81 „A jelenkor európai hatalmai s bölcs kormányaik nagyobb részint messiásainká 
lettek: de hogy ezek egészen messiásaink legyenek […] szükséges, hogy a józan ész 
szabályival homlokegyenest ellenkező mindennemű felszínségeinket szétrombol
juk.” (Rosenthal 1841, 24.) Ennél szélsőségesebb megfogalmazást találunk korn Fülöp 
az első magyar imakönyvhöz (Jiszráél könyörgései. pozsony, 1841.) írt előszavában: 
„imáink […] ha vannak is olyanok, ahol a palesztinába való költözésünkről van a szó – 
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támasztott elvárásoknak megfelelni, és a magyarosodás mellett vallási 
reformokat is bevezetni, ezzel is bizonyítva nemzeti azonosulásának 
hitelességét.

más szóval a magyarországi vallási reformok kiváltó okai eleve nem 
annyira a németországihoz hasonló megfontolt mendelssohni82 teoló
giai alapokra vezethetők vissza, sokkal inkább egy külső politikai elvá
rásban gyökereztek. Ebből adódott, hogy a neológia magát ugyancsak 
„ortodox”nak és óhitűnek vélte, és tiltakozott, ha ettől a titulustól 
kívánták megfosztani.83 A neológia nem érezte, hogy a vallási szertar
tásokon bevezetett változtatásokat vallásilag alá kellene támasztania 
és meg kellene védenie, vagy legalábbis nem ismerte fel ennek a szük
ségességét, mert ellentétben a német reformerekkel, ezt nem annyira a 
belső teológiai meggyőződésből tette, hanem sokkal inkább a külső po
litikai helyzet folytán fellelkesült magyarosodásából. magyarországon 
a reformokat nem annyira a Hamburgból már ismert belső megújulási 
igényből vezették be, hanem a hirtelen megváltozott külső társadalmi
politikai helyzet folytán. A gyorsan átalakuló helyzetben nem volt elég 
idő arra, hogy kifejlett ideológia szülessen.84

mostani szelíd kormányunk alatti üdvös helyzetünkben, csak így tartatnak még fenn, 
mint azon gyászidő szomorú emlékei, melyben a letiportatott hontalan zsidó csak 
kanaanjában vélte nyughelyét találhatni”.
82 moses mendelssohn, aki a német Dessau városában született 1729ben, az első ne
ves zsidó bölcselő, aki bekapcsolódott a korabeli felvilágosodás gondolkodóinak párbe
szédébe, több filozófiai tárgyú könyvet és publikációt jelentetett meg. A hagyományos 
történelmi felfogás szerint a hászkálá mozgalom szülőatyja.

A hászkálá mozgalom, az általános felvilágosodás zsidó megfelelője, amely a „tudo
mány” megszerzése mellett arra törekedett, hogy a zsidók megismerjék és felvegyék az 
őket körülvevő népek elveit és szokásait. 
83 A congressus ellenei, 1868: „…teljes meggyőződésben él annak, hogy az igazhitűség, 
vagy legalább az arra való törekvés ő benne buzog, legkevésbé sem kész átengedni el
lenfelének az igazhitűség birtokát, hanem mondja: «orthodox» az az igazhitű, mint ti, 
magam is vagyok, vagy hiszem legalább hogy olyan vagyok mint ti, és tán több okkal, 
és jobb móddal.” 
84 külön tanulmányt igényelne ennek folytatásaképpen a neológia Holokauszt utáni 
öndefiníciójának dilemmája. sok történetíró szerint (lásd például: Gyurgyák 2001.) a 
20. századi modern antiszemitizmus és a Holokauszt kiváltó lélektani oka (különösen 
magyarországon) a túlságosan gyors asszimiláció volt. A Holokauszt élménye a túlélő 
zsidó társadalom számára mindenesetre kétségkívül megkérdőjelezte a nemzeti azono
sulás és az asszimiláció folyamatának hiteles szükségszerűségét és pozitív hatását. Így 
hát bizonyos szempontból a neológ ideológia szociológiai szükségszerűségének gyöke
re érvényét vesztette. Ez is oka lehetett többek közt annak, hogy a Holokauszt utáni 
zsidó identitást kereső réteg számára sok esetben nem volt kielégítő a neológ vallási 
vonal. (Ennek más szempontból való elemzését lásd még kovács 2003.) Ezzel szemben 
a németországban gyökeredző reformirányzat a Holokauszt után is, és attól teljesen 
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konkrétan a nagymihályi rendeletekhez visszatérve, történelmi táv
latból tekintve kicsit úgy tűnik, mintha a külső körülmények, és az 
emancipáció még kimondatlan joga nagy izgalomba hozták volna a re
formpárti oldalt. A feljebb részletezett tévhitek is arra engednek követ
keztetni, hogy a neológ oldalt egyetlen vágy vezérelte ebben az időszak
ban: „csak nehogy belviszályaink miatt elhalasszuk az egyenjogúság 
várva várt privilégiumát”.85 szemben a németországi fejleményekkel, 
ahol a zsinagógai változtatások körüli polémiák külső homokóra pörgé
se nélkül zajlottak le, magyarországon mintha kevésbé törődtek volna a 
neológ szellemi vezetők a vallási átalakulás befelé való igazolásával.

A reformirányzat hiánya Magyarországon

Ez talán magyarázatot ad arra is, miért nem vert soha hosszú távon gyö
keret magyarországon az eredetileg „kongresszusinak”, majd később 
„neológnak” nevezett tábor mellett a németországban erős teológiai 
alapokat kiépítő reformmozgalom? Az ugyanis bizonyos, hogy habár 
egyértelműen megjelent egy újító tábor magyarországon, de ez nem volt 
azonos vallási szintjét tekintve a németországból már ismert reform
irányzattal. érdekes kérdés: annak ellenére, hogy már a német polémiá
nak is voltak komoly magyar szereplői, a magától értetődő beszivárgás 
magyarországra mégsem történt meg.

A különféle történetírók másmás magyarázatot adnak erre a kérdés
re. Az igencsak neológpárti Groszmann zsigmond ideológiai okokkal 
érvel.86 Ő ezzel bizonyítja azt, hogy a neológia „a vallás ősi talaján” áll. 
Úgy véli, hogy (ellentétben a neológiával) a „reformált zsidóság párt
ja nem elégedett meg korszerű újításokkal, hanem vallási szabványok 
eltörlése által letért a tradicionális zsidóság útjáról”, és ehhez bizony 
„hiányzott a talaj” a „magyar rabbinita zsidóságban”.

Vele szemben komlós Aladár politikai okokra mutat rá.87 Úgy véli, 
mivel ezeknek a kezdeményezéseknek a negyvenes évek forradalmi lel
kesedése volt a hajtómotorja, így magától értetődő, hogy a forradalom 

függetlenül, tovább virágzott az Egyesült államokban. A Holokauszt élménye szinte 
meg sem rendítette lelkivilágát, hiszen önálló teológiai alapjai nem elsősorban az asz
szimiláció külső politikai szükségességében gyökereztek.
85 Egy korabeli reformpárti aktivista levelezéséből. [Az eredeti forrást még nem sike
rült meghatároznom.]
86 Groszman 1917, 62–63.
87 komlós 1997, 51. 
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leverése után a reformzsinagógákat bezárták, és a reformkezdeménye
zések kudarcba fulladtak. 

Walter pietsch érdekes módon azt is fontos tényezőnek látja a német 
típusú reformirányzat hanyatlásában, hogy a német hatásokat közvetí
tő „fiatal magyar reformerek”, akik korábban elkötelezték magukat a 
nyugati, német zsidó reformmodell mellett, a lelkesedéssel teli márci
usi napok után azt tapasztalhatták, hogy éppen a németek lakta falvak
ban és városokban történtek a legvéresebb pogromok 1848ban.88

mindemellett véleményem szerint – a fent kifejtett gondolatokhoz 
hasonlóan itt is – az játszhatott közre a német–magyar különbségben, 
hogy míg németországban a zsidóság asszi mi lá ci ó já ban és szellemi át
változásában lassúbb, ideologizált folyamatnak lehettünk tanúi, addig 
magyarországon a viszonylag gyors egyenjogúsítás és társadalmi válto
zás nem engedte az ideológia változás teológiai alapjainak kifejlődését.89 
Valamint szemben a német helyzettel – ahol a reformálás nem csak 
a külső körülmények változása, értem ezen az emancipációt, hanem 
egyfajta belső teológiai igény folytán indult el –, magyarországon a re
formálásra való igénynek főleg külső, elsősorban politikai okai voltak. 
Az emancipációt pártolók érdeke a magyar nemzetiség lélekszámának 
gyarapítása volt, így a kulturális asszimilációt kötelezőnek tartották a 
politikai emancipáció mellett. Ebből adódott, hogy az ezen igényt ki
elégítő neológ tábor inkább „kozmetikai” változtatásokat vezetett be, 
mintsem valódi teológiai alapokra helyezett „reformokat”. Ez lehet ta
lán az oka annak is, hogy a reform vagy később az északamerikai kon
zervatív irányzattal szemben a magyar neológia sohasem határozta meg 
saját teológiai alapjait.

Következmények: emancipáció és zsidó 
felekezeti szakadás

A nagymihályi gyűlés és az ott hozott döntvények kétségbevonhatatla
nul sorsdöntő hatást gyakoroltak a három évvel később egymástól el
szakadt kongresszusi és ortodox tábor különválására és egymáshoz való 
viszonyára. Az ortodoxia által kialakított határozat és elv – miszerint 

88 pietsch 1995, 44. 
89 A német–magyar különbségről lásd silber 1985, 79–82. illetve ennek egy rövidebb 
magyar változatát: „A német zsidóság történelmi tapasztalatai” (Múlt és jövő, 2006. 4. 
szám), amelyben részletesen összeveti a német és a magyar zsidóság társadalmi hely
zetét, ezzel is magyarázatot adva a fenti kérdésre.
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azok, akik a zsidó vallás szokásain változtatnak, a tóra lényegét ta
gadják, ezért kötelesség elkülönülni tőlük – megszabta az elszakadás 
paramétereit, és több mint egy évszázadon át meghatározta a magyar or
todoxia jellemvonásait. Ezek a döntvények képezték az elvi alapjait an
nak, amiért az ortodox zsidóság eltaszította magától a neológokat. Ez az 
állapot azonban a kongresszusiakat sok esetben még erősebb reformok 
és a vallási törvények még lazább alkalmazása felé taszította, hiszen 
ellehetetlenítette azoknak a szakrális funkcióknak a betöltőit, akik 
ugyan az ortodox vonalhoz tartoztak, de közösségeik, ahol feladataikat 
ellátták, az újítók táborához álltak közel. Ezek az emberek kénytelenek 
voltak állásukat feladni, ami nem csak saját személyes tragédiájukhoz 
vezetett, hanem előidézte azt, hogy egyes községekben megszűnt a kó
ser vágás, és a tanító vagy szónok posztjára reformer beállítottságú em
ber került.

A döntvény aláírói elsősorban északkeletmagyarország területén él
tek, s végül valamennyivel több mint nyocvanan gyűltek össze. sok 
korabeli rabbi azonban nem értett egyet a szabályzattal, ezért nem csat
lakozott az aláírókhoz. ketten közülük – sík mózes és Hildessheimer 
– hangot is adtak ellenvéleményüknek. Így várható lett volna, hogy a 
döntvény paragrafusai a későbbiekben csak az aláírók környezetében 
válnak kötelező érvényűvé. A nagymihályi döntések mégis rövid időn 
belül az ortodoxia „alkotmányává” lettek, és visszavonhatatlan hatást 
gyakoroltak történetünk további fejlődésére. Ennek több oka lehetett:

(1) Ebben az időben már igencsak felerősödött a konzervatívrefor
mer ellentét, amit tovább mélyített a határozat azzal, hogy az ortodox 
táboron belül mindenképp a szélsőségesebb vonalat erősítette. A dönt
vényekkel, illetve egy részükkel szembeni teoretikus aggályok eltörpül
tek az erősen társadalmi súlyú közösségi feszültségek mellett.

(2) Fontos figyelembe venni azt is, hogy míg a szélsőségesebb ortodox 
vonalat a pragmatikus lichtenstein Hilél rabbi egy táborba terelte, a má
sik tábor képviselői nem léptek fel egységesen ellenérveik és aggályaik 
megfogalmazásakor. sőt láthatóan nem csak a gyakorlati vezetés hiány
zott, hanem elvi nézetkülönbségek is kialakultak, például sík rabbi és 
Hildessheimer rabbi között. E nézeteltérés középpontjában az a kérdés 
állott, hogy vajon el kelle fogadni a döntvényeket a „többségelven”, 
függetlenül azon eredeti méltányosságokból, vagy fel kell szólalni el
lenük, illetve nem csupán azokon a helyeken, kötelező érvényűnek te
kinteni őket, ahol a zsidó közösség vezetői aláírták a dokumentumot.

(3) A harmadik és talán legfontosabb szempont az volt, hogy az orto
doxia mérsékeltebb rabbijai is felismerték az ortodox tábor megosztásá
nak veszélyét. Egy esetleges polémia és az egymástól különböző gyakor
lati álláspont azt eredményezhette volna, hogy az ortodoxia további két 
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táborra szakad. Ez pedig mindenképp a neológ tábor malmára hajtotta 
volna a vizet.90

nem akarták a mérsékelt oldal rabbijai az ortodox táboron belüli el
lentéteket fokozni azok után, hogy több helyen éles ellentét alakult ki 
a radikálisabb és a mérsékeltebb ortodoxok között. ilyen precedensként 
említhetjük például a lichtenstein Hilél és pozsonyi ktáv szofer közöt
ti vitát, a német nyelvű szónok, Fischmann Feis ügyében91, vagy a sátor
aljaújhelyi eseményeket, amikor lőw Jeremiás a város rabbija folytatott 
harcot a helyi haszidokkal, akik külön imaházat nyitottak.92

mindezek persze csupán a szakadás előzményeinek az ortodox olda
lon fellelhető nézetkülönbségek. Ami azonban az általános fejleménye
ket illeti, a szakadáshoz külső okok is hozzájárultak. Bármennyire is 
paradoxnak tűnik, végső soron a szakadást maga – a nagy kongresszust 
jószándékkal összehívó – báró Eötvös József vallás és közoktatási mi
niszter okozta. Eötvös elképzelése az volt, hogy a hazai zsidóság szá
mára is megteremti – a keresztény vallásokhoz hasonlóan – az önkor
mányzatot és az egységes szervezetet, amellyel az állam tárgyalhat, így 
mentesítve a minisztériumot a napi vallási ügyek intézésétől.

Bár az előzetes tárgyalásokon az ortodoxok figyelmeztették Eötvöst 
arra, hogy a két tábor nem tud majd együtt, egy szervezetben dolgozni, a 
neológ és ortodox zsidóság nézetei messzemenően különböznek, Eötvös 
mégis bízott abban, hogy a felek jobb belátásra térnek.

Így történt, hogy 1868 decemberében összehívták a nagy zsidó kong
resszust, de a nagy egység helyett megtörtént a megjósolt szakadás. 
Az ortodox tábor hívei kivonultak a teremből, és ádáz harcot indítottak   
neológ, ortodox és status quo – jött létre, de a zsidó identitásnak valójá
ban ennél jóval több árnyalata alakult ki. mi volt ezen új önazonosítási 
törekvések kiváltó oka? A válasz röviden: éppen az emancipáció. 

A magyar politikai elitnek csak korlátozott ismeretei voltak a zsi
dóságról. nem is nagyon törekedett elmélyíteni tudását, hiszen úgy 
gondolta, hogy a hazai zsidóság gyors asszimilációja feleslegessé teszi 
ezeket az ismereteket. A magyar politikai elit liberálisainak és a magyar 
zsidóság neológ részének „pozitív forgatókönyve” szerint a zsidóság 
nyelvileg és kulturálisan asszimilálódik a magyar társadalomhoz úgy, 
hogy vallási reformokat is bevezet. A zsidóság másik része, az ortodo

90 „láthatárunk tisztulni kezd!” – olvasható az Izraelita Közlöny 1868. július 17i szá
mában, némi lelkesedéssel, az ortodox táboron belüli feszültségről – „Az ortodoxia 
táborában nézetkülönbség ütött ki.”
91 Az eset rövid összefoglalását lásd Grünwald 1929, 66–67. 
92 lásd AZJ, 1865. augusztus 15. Az újhelyi vita az 1865–66os években volt a legéle
sebb.
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xok viszont attól tartottak, hogy az asszimiláció a zsidóság lényegét 
jelentő tradíciók feladásához vezethet.

tehát az – amúgy természetesen pozitívan értékelendő – emancipá
ció egyik nem várt következménye a zsidóságon belül a fokozatosan 
kialakuló megosztottság volt. Az a tény ugyanis, hogy az emancipáció 
összekapcsolódott az asszimilációval és a vallás átreformálásával, meg
osztotta az addig többékevésbé egységes zsidóságot. Ez a jogi és társa
dalmi változás hozta létre azokat a szellemi és ideológia csoportokat, 
ideológiákat – mint például a neológia, az ortodoxia vagy később akár a 
cionizmus –, amelyek ugyanarra a kérdésre adtak egymástól gyökeresen 
eltérő válaszokat. ilyen kérdés például: milyen legyen a zsidó identitás 
a megváltozott körülmények között. Vagy szükség vane egyáltalán zsi
dó identitásra?
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