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BEVEZETES
A történelem az események szakadatlan láncolata, mely

ben minden előző láncszem szerves összefüggésben van a reá 
következő láncszemmel. Az események ezen benső összefüg
gése folytán a jelen alakulatait csak a múlt ismerete által tud
juk teljesen megérteni. A gondolkodó ember előtt épen ez teszi 
nemcsak érdekessé, hanem gyakorlati szempontból értékessé 
is a történelmi ismereteket. „Ha igaz, hogy a jelen megérté
séhez csak a múlt ismeretén át jutunk, úgy még igazabbj 
hogy a félmult ismerete által értjük meg legjobban a jelent, a 
tegnap ismerete által a mai napot." Ezen szavakkal okoltuk 
meg, hogy mi vezetett bennünket „A m a g y a r  z s i d ó k  V. 
Fe r . d i ná md a l a t t "  cimü. történelmi tanulmány megírására, 
melyben megismerkedtünk a hazai zsidóságnak 1835-től 1848-ig 
terjedő történetével.1)

Jelen tanulmány folytatta a hazai zsidóság történetének 
ismertetését 1849-től 1870-ig.) A s z a b a d s á g h a r c  é s  a 
k o n g r e s s z u s  a z o n  t e r m é s z e t e s  k é t  ha t á r ,  
m e l y  k ö z ö t t  h ú z ó d i k  a m a g y a r  z s i d ó s á g  ú j abb-  
k o r i  t ö r t é n e t é n e k  e z e n  ö s s - z e f ü g g ő  k o r s z a k a .  
E korszak történeti megírását könnyűvé teszi az időnek hoz
zánk való közelsége, mely körülmény folytán bőséges forrás 
áll rendelkezésünkre: Dé viszont épen az időnek közelségében 
rejlik e korszak megírásának nehézsége is,' mert a történeti ese
mények megirójának tartózkodni^ kell minden szubjektivitástól 
oly jelenségek elmondásánál, melyeknek szálai már napjainkba 
nyúlnak át.

E kétévtizedes korszak eseményeit és eszméit n é g y  
c s o p o r t b a n  fogjuk megismerni. Egy-egy csoport tartalma: 
A magyar zsidók p o l i t i k a i  h e l y z e t e ,  amint végig szen
vedvén az abszolutizmus minden elnyomását, a teljes jogtalam 
ság állapotából az alkotmány visszaállításának évében elju
tottak a politikai egyenjogúsításhoz. A zsidók p o l g á r i  h e l y -  
z e t e, amint támogatva a társadalom szabadelvű és meg- 
támadtatva annak sötéten maradi rétegeitől, polgári erényeik 
által felküzdöttük magukat a társadalmi egyenjogúsításhoz. A 
zsidók f e l e k e z e t i  é l e t e  és ennek keretében egyrészt a 
felekezeti tanügy és irodalom fejlődése, másrészt pedig a ha
ladó törekvésű és konzervatív felfogású vallási pártok néze
t nek eltérése és egymástól való sajnálatos távolodása. Végül

*) Az E g y e n l ő s é g  kiadása, Budapest 1916.
1*
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az eddig még egyetlen magyar zsidó parlamentnek, a k o n 
g r e s s z u s n a k  eseményei.

E négy csoportba tartozó eseményeket és jelenségeket úgy 
iparkodunk leírni, hogy kitűnjék belőlük a szerves összefüggés, 
az egy korszakba való tartozás. Ez alkalommal is arra törek
szünk. hogy ha talán nem is teljes, de lehetőleg az egész kor
szakot felölelő, annak minden fontosabb mozzanatára kiterjesz
kedő és összefüggő képet adjunk a magyar zsidóság történelme 
iránt érdeklődő nagyközönség részére.

Tanulmányunk összeállításánál f o r r á s u l s z o l g á l 
t ak:  a) Az egykorú- és az e  korszak egyes eseményeivel fog
lalkozó későbbi felekezeti, valamint napisajtó, A felekezeti sajtó 
közüj főleg a Philippson-féle A 11 g e ifi é ín  e Z e i t u n g  d e s  
J u d e n t h u m s ,  a Szántó-féle N e u z e i t, a Löw-féle B e n- 
C h a n a n j a .  a Rokonstein-Mezei-Tenczer-féle M a g y a r  Iz
r a e l i t a ,  a Fenyvessy-Deutsch-féle I z r a e l i t a  K ö z l ö n y ,  
a Wertheimer-féle J a h r b u c h  és a M a g y a r  Z s i d ó  
S z e m l e  szolgáltatott anyagot. Ezen forrásokra e helyütt uta
lunk általánosságban, anélkül, hogy az események előadásánál 
visszatérnénk reájuk, b) Az egyes hitközségek történetét tár
gyaló m o n o g r á f i á k ,  melyek előző történelmi tanulmá
nyunk forrásainál fel vannak sorolva s melyekre ugyancsak itt 
utalunk általánosságban, c) S z a k t a n u l m á n y o k  é s  al 
k a l m i  i r a t o k ,  d) A pesti izraelita hitközség j e g y z o 
k on  y v e i  é s  l e v é l t á r i  i r a t a i  E két utóbb említett for
rásokra a maga helyén fogunk hivatkozni.

I. A zsidók politikai helyzete.

1. A szabadságharc után.
Az 1848—49-ik évi dicső szabadságharc gyászos 

véget ért, a magyar nemzet elbukott. A győztes hata
lom kijelentette, hogy a „lázadó" nemzet eljátszotta 
(„verwirkt") jogát a függetlenségre. Megalakult az 
„osztrák összbirodalom" (Gesamtstaat"), melynek a te
temesen megcsonkított Magyairország csak egyik koro
naországa („Kronland") lett. Erdély mint nagyfejede
lemség, Horvát-Szlavonország Fiúméval és a Mura
közzel mint királyság, a Temesi bánság és a Szerb vaj
daság mint külön tartományok foglaltak helyet az össz- 
birodalomban, s a még megmaradt Magyarországot öt 
kerületre osztotta a bécsi kormány.1)

Az egész összbirodalomra kiterjesztetett az 1849. 
március 4-én kelt olmützi oktroydlt alkotmány, mely
nek első szakasza szerint: „A polgári és politikai jogok 
élvezete független a hitfelekezettől." A bécsi zsidó hit-

*) M a r c z a l i :  Magyarország története. Budapest 1911 
683 s köv. 1.
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község küldöttsége előtt I. Ferenc József császár 1849. 
április 3-án kijelentette, hogy minden népnek és törzs
nek az alkotmány által nyújtott egyenjogúsítása az ösz- 
szességnek és az egyeseknek jólétét és boldogságát ál
landóan meg fogja alapozni.2)

A valóságban azonban az olmützi alkotmányban 
ígért „Gleichberechtigung" helyett „Gleichbeknechti- 
gung“ jutott az összes nemzetiségeknek és népfajoknak. 
Megszűnt minden politikai autonómia, minden önállóság 
és függetlenség, minden, ami a szabadsághoz vezethe
tett volna.

A leigázott Magyarországnak legszerencsétlenebb
jei közé tartoztak e szomorú időben a zsidók, kik ke
rekszámban 300 ezren voltak. (Az 1857-ben megejtett 
népszámláláskor 365,171 zsjdó_yölt áTTTírszágban, 1861- 
ben pedig 412,70öXAűnnyomólag földmiveléssel és ős- 
termeléssél~frrgtatkT)zó magyar nemzet fiai duzzogva vi
selték az idegen uralmat és „passzív rezisztenciába" he
lyezkedve, visszavonultak gazdaságuk mellé és várták 
az időt, mig az abszolutizmus lejárja magát. Politikailag 
meg volt bénítva a magyar, de gazdasági élete szabad 
volt, mert kezében maradt a kenyéradó föld. Nem igy 
a zsidó, kitől a szabadságharc előtti országgyűlések 
megtagadták a polgári jogokat, megtagadták a birtok
szerzés szabadságát és lehetőségét. A zsidók a magyar 
nemzettel együtt viselték a véres háborúnak közös ter
heit és megpróbáltatásait, ezenkívül viselniük kellett 
még a különféle hadisarcok terhét is. 2 millió forintnál 
nagyobb kontribució fizetésére ítélte őket a császári 
hadvezetőség, büntetésül, mert „érzelmeik és gonosz 
cselekvésmódjuk által az ottani forradalmat, mely az ő 
közreműködésük nélkül sohasem nyerhetett volna olyan 
kiterjedést, előmozdították."3)

Az igy kettősen sújtott zsidók, kiknek a háború kö
zös csapásán kívül még hazafiasságuk külön büntetését 
is kellett viselniük, kiknek nem volt földjük, mely az 
anyagi fellendülés forrása lehetett volna, de volt Kos- 
suth-bankójuk, mely értékét veszítette: az anyagi rom
lás szélén állottak. Az ország legnagyobb zsidó hitkÖz-

3) W o 1 f: Geschichte dér Juden in Wien. Wien, 1876., 
152 s köv. 1.

’) B e r n s t e i n :  A magyar szabadságharc és a zsidók. 
Budapest, 1898., 292 s köv. 1. W e i s z Miksa Elsárgult levelek
ből. Budapest, 1916



sédének — a pestinek — elöljárósága 1849. március 
25-iki ülésén szomorúan állapítja meg, hogy az éveken 
át gyűjtött vagyon teljesen fel van emésztve, a jövede- 
lem megszűnt „és már nincs messze a pillanat, midőn a 
község minden jóléti és közművelődési intézménye kény
telen lesz hirtelen abbahagyni jótékony és üdvös mű
ködését és semmi kötelezettségének nem tud majd ele
get tenni, szóval: elébe megy a teljes feloszlásnak."4)

Emellett a zsidó hitközségeknek, csakúgy, mint a 
polgári hatóságoknak, lojálisoknak kellett mutatkoz
to k , nehogy meggyűljék bajuk a bécsi kormánynyal. A 
pesti hitközség jeles főjegyzője, Barriay Ignác (1813 
1878) és Schiller A. G. aljegyző 1849. október 21-én visz- 
szahelyeztetnek állásukba, de csak miután a csász. kir. 
katonai rendőrség előtt igazolni tudták, hogy akaratuk 
ellenére nyertek hivatalt „az insurgens miniszterium- 
nál.“ Ságody Sándor pesti alpolgármester 1849. pün
kösd vasárnapján népünnepélyt rendez, melyhez ennek 
felszólítására a hitközség 60 akő borral járul. Ugyancsak 
az alpolgármester buzdította a pesti zsidókat még 1849. 
februárjában, hogy a megsebesült császári katonák szá
mára gyűjtsenek fehérneműt, aminek a kormány előtt 
való igazolását kéri a hitközségtől a lojális városi tiszt
viselő. Szukkosz ünnepén békeistentiszteletet rendez a 
pesti hitközség Szentiványi kerületi biztos, Havas ud
vari tanácsos és több katonai méltóság jelenlétében; ez 
alkalommal adományok folytak be a megsebesült csá
szári katonák részére. Pozsonyban november havában 
tartanak ily istentiszteletet. Haynau generális nyilvános 
felszólítására a pesti hitközség kénytelen-kelletlen 400 
forinttal járul a császári hadsereg rokkant-alapjához, 
melyet a generális alapított. Kollinsky Mór mosoni 
zsidó kereskedő 500 forinttal járult ez alaphoz és köte
lezte magát további tiz éven át évi 50 forintra. A csá
szári vezér meleghangú levélben köszönte meg a: „loya- 
lis“ cselekedetet.

A bécsi kormány pedig berendezkedik az egész bi
rodalomban és mindenfelé ünnepélyes formák között 
kihirdetteti a „Reichsverfassung“-ot, melylyel boldogí
tani akarta népeit. Pesten 1849. december 30-án volt az 
ünnepélyes publikálás a városházán, melyen Terczy 
rendőrfőnök meghívására Schwab Lob főrabbi vezetésé-

*) Pesti hitk. jegyzőkönyve 1849. év 68.. 71., 100., 152.,
208., 250. szám és 1850. év 259. szám.
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vei a hitközségnek egy 19 tagú küldöttsége is megje
lent. A városházán lefolyt ünnepély után a hatóság ren
deletére aznap délelőtt 11 órakor istentisztelet volt a 
zsinagógában, hol a főrabbi ünnepi beszéde után a fő
jegyző és aljegyző felolvasták az alkotmányt. Majd 
Koller polgármester hódoló küldöttséget vezetett Hay- 
nauhoz, melybe Weisz M. A. hitközségi elöljáró is kine
veztetett.

A „boldogító alkotmány" gúzsba kötött minden köz- 
intézményt, elfojtott minden önállóságot, eltörölt min
den autonómiát. A hitközségek nem választhattak többé 
elöljárókat, a hatóság nevezte ki azokat. Pesten már két 
nappal az „alkotmány" kihirdetése után, 1850. január 
2-án megjelenik a hitközség tanácstermében Alkér Antal 
tanácsnok és közli azok nevét, kiket a városi tanács 
kinevezett a megüresedett előljárösági és választmányi 
tisztségekbe. Az újonnan kinevezetteket azután figyel
mezteti a törvényes felsőbbség és a legutóbb kihirdetett 
boldogító államalkotmány iránti köteles engedelmes
ségre. Más községben a hatóság a zsinagógában hirdet
ted ki, hogy mivel semmiféle községnek közgyűlést tar
tani nem szabad, úgy ez a zsidókra is tilos. Annyira 
megy minden szabadságnak, minden nemzeti megnyi
latkozásnak elnyomása, hogy a győri katonai parancs
nok meginti a hitközség vezetőségét, hagyjanak már fel 
a zsidók a közöttük még mindig divó Kossuth-szakái és 
kalap viseletével, amit az elöljáróság 1850. május 25-én 
kénytelen a templomban közhírré tenni. Azon rabbiknak 
pedig, kik a palesztinul nyomorgók segélyezésére ke
gyes adományokat gyűjtöttek, a rendőrség előtt kellett 
magukat tisztázniok, hogy gyűjtésűknek nincs titkos po
litikai célja.

Az elnyomott ország zsidóira azonban mégis csak 
jutott a „boldogító alkotmányinak egy-egy szórványos 
sugara is, mely legalább a megélhetésre nyújtott nekik 
módot. Hiszen az alkotmány első szakasza szerint senki 
sincs kizárva a polgári jogok élvezéséből; már pedig 
első joga a polgárnak, az embernek, hogy meg tudjon 
élni, meg tudja keresni kenyerét becsületes munkájával. 
És amint lecsillapodtak a háború által feldúlt kedélyek, 
amint lassan-Iassan visszatért mindenki rendes polgári 
foglalkozásához: a zsidók is folytatták az ipart és keres
kedelmet ott, hol a háború megzavarta őket is, sőt most 
már a földmiyelés is megnyílt számukra.
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Jellemző, hogy a szabadságharc után, e nagy tisz
tító tűz után, melyben a keresztény és zsidó magyarnak 
vére egybefolyt, kenyérkeresetében a zsidó csak oly 
szűkkeblű gáncsoskodókra talált, mint annak előtte. 
Pesten a vidékről hozott áru után csak a zsidó kereske
dőknek kellett behozatali adót fizetniük, keresztény ke
reskedők fel voltak mentve alóla. A házalástól a pesti 
tanács eltiltotta a zsidókat, mig a hitközség felebbezé- 
sére 1850. szeptember 23-án Koller miniszteri biztostól 
értesítés jött, hogy azon pesti illetőségű zsidók, kikért a 
hitközség erkölcsi bizonyitványnyal szavatol, megkap
ják a házalási engedélyt; idegen zsidóknak azonban egy
általán nem szabad házaló kereskedelemmel foglalkoz- 
niok Pesten.”)

A kormány elrendelte, hogy a zsidó kereskedőknek 
a csőcselék által 1848. tavaszán Pozsonyban feldúlt üz
letei ismét nyitassanak meg. A városi tanács mindenféle 
nehézséget gördített ezen rendelet végrehajtása elé. Csak 
azon zsidó kereskedőknek volt hajlandó megadni a jo
got, kik vagy már 1839-ben bírtak üzlettel, vagy pedig 
bizonyitványnyal tudják igazolni, hogy kitanult keres
kedők. A pozsonyi tanács ravaszsága abban rejlett, hogy 
zsidó tanoncok keresztény kereskedőknél' alkalmazást 
nem nyervén, ezektől nem is mutathattak fel bizonyít
ványt, a zsidó kereskedők bizonyítványát pedig nem 
ismerték el érvényesnek. A tanácsnál szabadelvűbb volt 
báró Gerínger polgári biztos, ki az 1850. júliusában meg
alakult pozsonyi kereskedelmi kamara rendes- és pót
tagjai közé egy-egy zsidót nevezett ki. Deésen a keres
kedők grémiuma Urban ezredes katonai parancsnoktól 
kérte a zsidók eltiltását a kereskedelemtől, a parancs
nok elutasította a jogtalan kérelmet.

A felvidéki városokban több zsidó kereskedő szen
vedett kárt 1848-ban, a rabló és fosztogató tótoktól. 43 
nyitrai és 24 trencséni falu vett részt a fosztogatásban 
és 318 ezer forintnyi kárt okoztak. 1850-ben a kormány 
által kiküldött bizottság megállapította a károkat és a 
tótokat kártérítésre Ítélte. A jámbor nép kijelentette, 
hogy kész megtéríteni minden kárt, csak bírják rá a zsi
dókat, hogy költözzenek ki — Amsterdamba.

A zsidó iparosok némely helyütt kísérletet tettek, 
hogy beléphessenek a céhekbe. A pesti zsidók felség-

’) Pesti hitk. jegyzők. 1850. év, 642. szám.
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folyamodványban kérik ezt; folyamodványuk 1850-ben 
véleményezés végett a városi tanácshoz jutott, mely a 
város gyarapodásának szempontjából a kérés teljsitését 
javasolta. Főleg sok zsidó szabóiparos volt Pesten, kik 
még mindig nem nyertek engedélyt keresztény legények 
tartására. Budán egy zsidó péknek (Egger Adolf) 1850- 
ben megadta a kormánybiztos a mesterjogot, mig Surá- 
nyi Ármin, az első zsidó kéményseprő, csak a század 
hetvenes éveiben lett elismert jogú mester.

A birodalmi alkotmány nyújtotta jognál fogva egyik
másik zsidó házat, földet is vásárolt, némely helyen min
den akadály nélkül, némely helyen azonban még mindig 
megkiizdve a régi előítélettel. 1850 tavaszán zsidó egye
sületek keletkeztek, melyeknek tagjai kötelezték magu
kat, hogy földmiveléssel foglalkoznak. Az ország több 
megyéjében tényleg jó eredménnyel mivelték a zsidók a 
földet. Házat Pesten és Pozsonyban már 1849. végén 
vásároltak zsidók; a telekkönyvezetők minden ellenke
zése dacára, a kormánybiztosok rendeletére nevükre írat
tak az ingatlanok. Trencsénben az első zsidónak házvá
sárlása szép ünnepség keretében folyt le. A kormány
körök azon tervvel is foglalkoztak, hogy galíciai zsidók
ból álló földmivelő-telepeseket hozatnak Magyaror
szágba.

A sziiken mért jogok védelme alatt élő zsidókat 1850. 
szeptember 20-án az uralkodó különös kegyben részesí
tette. Császári rendelet jelent meg, hogy a magyar zsi
dókra kirótt hadisarc elengedtetik, ehelyett azonban a 
magyar koronaországban, a temesi bánságban és a szerb 
vajdaságban lakó összes zsidók legalább egy millió fo
rintot tartoznak fizetni egy zsidó iskolai és tanügyi alap 
céljaira. Erre Kollár miniszteri biztos elnöklete alatt 
megalakult az „Isxaelitische Landes-Schulfondbegriin- 
dungs-Comite“, melynek elnökét, Kassowitz J. H.-t és 
tagjait a bécsi kormány nevezte ki. E bizottság a meg
szűnt türelmi adó alapján megállapította az egyes hit
községek hozzájárulási összegét. 1855-ben folyt be a 
megállapított 1,200.000 forint tetemes része, mely a mai 
napig is fennálló iskolaalapot alkotja. 2

2. A Bach-korszak.

Az általános politika terén nagy változás állott be. 
Haynau katonai parancsnok elbocsáttatott s helyette
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1^51-ben Albrecht iöherceg lett az ország kormányzója. 
Az égész következő évtized minden politikai mozzanata 
Bach birodalmi belügyminiszter nevéhez fűződik. Az uj 
kormány úgy találta, hogy a zsidó községek szervezete, 
főleg a bíráskodás, az árvavagyon és alapítványok keze
lése nem egyezik meg a birodalmi alkotmány elveivel. 
Ezért a zsidó községeket feloszlatja, azokat hitközsé- 
gekké alakitja áF ^^lgy  1851. junius 29-én a pesíTkoz- 
ségeFlíT^^ s önhatalmúlag nevez ki elöljáróságokat a 
hitközségek élére, melyeknek a jövőben csak az egyházi, 
jótékonysági és tanügyek ellátására terjed ki a feladatuk. 
A kormány közege erősít meg minden hitközségi válasz
tást s enélkül elöljáró nem foglalhatja el helyét, de nem 
is távozhat onnan a hatóság engedelmc nélkül, hol be 
kellett mutatni a hitközségek költségvetéseit és szám
adásait is.°)

De azért 1851. julius 4-én kormányrendelet jelenik 
meg, mely a kultuszügyek határán kívül eső feladatot 
ruház továbbra is a hitközségekre, midőn kötelességükké 
teszi, hogy előirt rovatok szerint beosztott rendes szüle
tési, házassági és halotti anyakönyveket vezessenek. A 
családfő tartozik 4 forint büntetés terhe alatt a családjá
ban előforduló minden születési, házasságkötési és halál
esetet a hitközség rabbijánál bejelenteni. Zugrabbik, kik 
a szabályok megszegésével esketnek, szigorú büntetés 
alá esnek. Halottak csak a hatósági halottkém engedé
lyével temethetők el. Az anyakönyvek rendezéséhez tar
tozik a helytartóságnak 1856. májusában kelt azon ren
deleté, hogy circumcisiót csak orvosilag képesített oly 
egyén végezhet, ki a hitközség és a rabbi beleegyezé
sét birja.7)

A bécsi kormány politikai okokból jónak látta, hogy 
az 1849. március 4-én kiadott birodalmi alkotmányt visz- 
szavonja. A zsidók már megszokták, hogy minden po
litikai változásból reájuk csak hátrányok hárulhatnak és 
most is attól tartottak, hogy az olmiitzi alkotmány visz- 
szavonása által el fogják veszíteni azon kevés jogot is, 
melynek alig másfél évig voltak birtokában. A zsidó köz
vélemény megnyugtatására báró Geringer, a budai hely- 
tartóság főnöke, 1851. augusztusában magához hivatta a 
pesti hitközség vezetőit és biztosította őket, hogy az al-

*) N. o. 1851. év, 1048. szám. ,
])■ N. o. 1851. év, 34. szám.
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kotmánynak legfelsőbb helyen elrendelt revíziója semmi 
hátránnyal nem lesz a különböző felekezetek politikai 
jogára. A pesti hitközség elöljárósága a helytartóság 
engedelmével 1851. szeptember 3-án kelt körlevélben tu
datja ezen megnyugtató hirt az ország többi hitköz
ségével.8 *)

A kormány valóban nem mérlegelte, hogy ki melyik 
felekezethez tartozik, midőn a jogok megszorításáról volt 
szó. Bach belügyminiszter 1852. március 1-én Magyar- 
országra és Erdélyre is kiterjeszti ezen 1846-ból való ren
deletet, mely szerint a külföldön készült hébernyelvn 
imakönyvek, valamint zsidó vallási iratok behozatali ti
lalom alatt állanak és mikép az illír és oláh könyvek, 
úgy ezek is csak útlevél ellenében hozhatók az országba.")

A felekezetek egyenjogúsításának hangoztatása ép
pen nem akadályozta a bécsi kormányt abban, hogy 
1852. elején felújítsa a zsidó esküt, ezen középkori sötét 
szokást. Zsidó a bíróság előtt — akár peres fél, akár 
tanú vagy szakértő — nem tehet oly módon esküt, mint 
a máshitü ember, hanem eskütétel előtt — more judaico 
— a rabbi által szigorúan megintendő a hamis eskü el
kerülésére. S ezután is külön esküformula van számára 
előirva, mely igy végződik: „Úgy segéljen engem min
den ügyemben és minden bajomban Isten, a Seregek min
denható Ura, Adonáj Elohé Czebáot, kinek szenteltessék 
kimondhatatlan neve. Ámen!“

Súlyosan sértette a zsidókat a megalázás, mely ezen 
intézkedésben rejlett és több ízben tiltakoztak is ellene. 
Csak miután Löxv Lipót szegedi rabbi az alkotmányos 
kormány igazságügyminiszteréhez 1868. március 9-én be
nyújtott véleményében kimutatta, hogy a valláskülönbség 
sem az eskümintára, sem az esküformalitásokra befo
lyással nem lehet: jut ezen elv kifejezésre a Horváth Bol
dizsár miniszter által 1868-ban készített perrendtartási 
törvényben mely véget vet a zsidó eskünek.10) De azért 
még 1888-ban is előfordult, hogy a nagyszombati főszol
gabíró felhívására Pserhofer Mór szeredi rabbi egy anya
könyvi ügyben megesketett szeredi zsidó lakostól zsidó 
esküt vett.

8) N. o. 1851. év, 82. szám.
’) W o l f :  Wertheimer, Wien 1868., 51. 1.
l0) L ö w  L.: A zsidó eskü múltja, jelene és jövője, Pest,

1868.
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Az 1852. november 29-én megjelent császári pátens 
újabb megaláztatást rótt a zsidókra, akiknek pedig poli
tikai egyenjogúsítása a helytartónak a pesti hitközség 
vezetői előtt tett kijelentése szerint nincs megingatva az 
1849-iki alkotmány visszavonása által. A császári pá
tens az osztrák polgári törvénykönyvet Magyarország 
területére is hatályba helyezte. Ennek a törvénykönyv
nek 123—136. szakaszai a zsidók házasságát szabályoz
zák. A házassági szabályoknak 1853. junius 3-án megje
lent utasítása szerint zsidó jegyesek csakis a vőlegény 
lakóhelyének megyei hatóságától nyert engedélyével köt
hetnek házasságot. Az engedély, hivatalos néven Politi- 
scher Eheconsens, feltételei: 1. A vőlegény 24-ik, a meny
asszony 18-ik életévét betöltött legyen. 2. A rabbi vagy 
politikai község által kiállított erkölcsi bizonyítvány. 3. 
Olyan vagyon vagy kereset kimutatása, mely a megél
hetést biztosítja. 4. A lakóhely polgári hatóságának bele
egyezése.11)

Az ezen feltételeket igazoló okmányok beszerzése 
sokszor leküzdhetetlen nehézségekkel járt, különösen 
ha a megyei hatóság közege rosszakarattal volt a ké
relmezők iránt. Főleg a születési bizonyítvány beszer
zése járt nagy nehézségekkel, mivel 1851. előtt a hazai 
zsidó községek nem vezettek rendes anyakönyveket. A 
férfiak születési éve a körülmetélők magánfeljegyzései, 
az u. n. mohel-könyvek alapján még sok esetben meg 
volt állapítható. A nők életkora azonban csak tanúval
lomásokból volt igazolható, s némely hatósági közeg 
nem elégedett meg ezzel, hanem orvosi vizsgálat által 
kívánta megállapittatni a házasulok korát. Ezen nehéz
ségek következtében mindinkább elszaporodtak a zug
rabbik által eszközölt titkos házasságkötések. Az ilyen, 
bár zsidó egyházi jog szempontjából teljesen szabály
szerű, csupán csak hatósági engedély nélkül kötött há
zasságból származott gyermekek azután törvénytele
neknek tekintettek, ami viszont ok nélkül, növelte a 
törvénytelen zsidó gyermekek számát és ferde színben 
tüntette fel a zsidók erkölcsösségét.

De még néhány héttel ezen házassági pátens meg
jelenése előtt nagyobb csapás is érte a császárság és 
benne a magyar haza zsidóságát. Nem ok nélkül nyug
talankodtak a zsidók, mikor megtudták, hogy az 1851.

“ ) Pesti hitk, jegyzők. 1853. év, 1531. szám.
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december 31-iki császári rendelet hatályon kívül he
lyezte az 1849-iki alkotmányt. Attól tartottak már 
akkor, hogy ezen hatályon kivül helyezés csak elő- 
futárja a későbbi jogfosztásoknak. A csapás nem is 
váratott sokáig magára: 1853. október 2-án, ros-hasónó, 
napján jelentkezett egy újabb császári pátens alakjában, 
mely megfosztja a zsidókat az ingatlanszerzés jogától. 
„Addig is — szól a rendelet — mig az izraeliták állam- 
polgári viszonya rendeztetni fog, minden koronaország
ban az 1848. január 1-e előtt fennállott, az izraeliták 
birtokképességét (Besitzfahigkeit) korlátozó rendelke
zések lépnek ideiglenesen életbe."12)

Érthető megdöbbenést keltett e pátens az egész 
császárság zsidói között. Midőn már úgy gondolták, 
hogy elértek egy jobb kort, melyben legalább földet 
mivelhetnek, telket szerezhetnek, mini minden más pol
gár, — egyszerre csak visszavetve látják magukat a 
jogtalanság régi állapotába. Mert mit jelentett nálunk 
az 1848. előtti állapot? Teljes jogtalanságot a zsidó szá
mára. Az 1840. évi XXIX. t.-c. 5. §-a, mely szerint 
„amennyiben az izraeliták polgári telkeknek (fundus) 
szabad szerezhetése gyakorlatában lennének, az ily vá
rosokban ezen gyakorlat jövendőre nézve is megálla- 
pittatik" — a valóságban csak annyit jelentett, hogy se 
polgári telket, se városi háztelket nem vásárolhattak.13)

Siettek is a hitközségek az uralkodó trónusa elé, 
hogy kérelmezzék a zsidók állampolgári jogának kilá
tásba helyezett mielőbbi rendezését. A pesti hitközség 
felségfolyamodványa előadja, hogy a zsidók a polgári 
élet minden terén iparkodtak az 1849-iki alkotmány 
által nekik jutott császári kegyhez méltóknak lenni és 
igy megcáfolni azon előítéletet, mintha a zsidók nem 
volnának alkalmasak a polgári társadalom számára. 

; 1850. óta minden rendezett hitközségben van jó iskola, 
(hol elismert, jeles tanítók nevelik a zsidó ifjúságot a 
polgári életre. Tudományos és művészi pályákra mind 
több és több zsidó ifjú szánja magát. A hadseregbe a 
más felekezetüekkel arányos számban lépnek a zsidók, 
kik közül az uralkodó többet tiszti rangra is emelt. Az 
ipart előszeretettel művelik, s a céhekbe befogadott 
zsidó mesterek jó egyetértésben vannak a többi mes
terekkel. A birtokszerzési engedély óta pedig elterjedt

lV)~W olf: i. m. 79. 1.
13) Q r o s z m a n n ,  i. m. 9. 1.
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köztük a földmivelés. Bereg-, Ugocsa-, Máramaros-, 
Sáros-, Abauj-, Bihar-, Békés-, Csongrád-, Heves-, 
Krassó-, Nógrád-,' Szabolcs-, Ung-, Zemplén-, Somogy-, 
Zala- és Tolnamegyében sok száz zsidó foglalkozik ki
zárólag földmivelésset, még pedig ők maguk mivelik a 
földet és növelik annak értékét A városokban fényes palo
tákat építenek s ezzel a városszépítésnek tesznek nagy 
szolgálatot. Hogy a kereskedői pályán mily szorgalma
san munkálkodnak és mikép lendítik fel az ország ke
reskedelmét, az közismert dolog. Mind ez bizonyltja, 
hogy a zsidók a polgári kötelességek hii teljesítése által 
képessé váltak a polgári jogok gyakorlására is. Ezért 
alázattal kérik helyzetük végleges rendezését a teljes 
jogegyenlőség alapján, megfelelőleg az uralkodó „viri- 
bus unitis“ jelszavának.14)

A felségfolyamodványt Boskovitz J. L. hitközségi-! 
elnök 1853. november 20-án Bécsben Albrecht főherceg- • 
nek nyújtotta át azon kérelemmel, hogy juttassa azt a 
trón elé. Az uralkodó a legszebb reményekkel biztatta 
kérelmező zsidó alattvalóit. „Kiadtam már a rendeletet 
— mondotta 1853. október 28-án a bécsi hitközség kül- \ 
döttségének, — hogy minél előbb készüljön el egy tör
vény a zsidókról. És én biztosíthatom önöket, hogy mél
tányos kívánalmaik tekintetbe fognak vétetni."

Amint látszik, a bécsi kormánynál meg is volt a jő 
szándék, hogy ne húzza ki hosszú időre a zsidók hely
zetének „provizóriumát" és hogy korszerű törvény által 
rendezze jogi viszonyait. Még 1854-ben kinevezett egy 
bizottságot, hogy ez készítsen törvényjavaslatot a zsi
dókról. A bizottság hozzá is fogott munkájához és az 
egyes koronaországok helytartóitól adatokat kért azok 
viszonyairól, melyek alapján készült volna a zsidótör
vény. Évről-évre várták a zsidók ezen törvényt és vele 
együtt helyzetüknek jogos rendezését. De a provizórium 
mind hosszabb időre nyúlt, miközben a zsidóknak a kivé
teles állapot minden hátrányát kellett viselniök. Pest vá
rosának 1854. január 23-iki tanácsülésén ugyan felol
vastatott a helytartóság rendelete, mely szerint a1 bir
tokképesség megszüntetése érintetlenül hagyja a zsidók 
képességét a városi polgárjog, vagy a mesterjog elnye
résére, — de viszont a pesti nagykereskedők társulata

“ ) Pesti hitk. jegyzők. 1853. év 1887. szám és levéltár 
Zsp. III. 304. szám.
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oly utasítást nyert a bécsi kereskedelmi minisztertől, 
hogy a kereskedelmi bíróságba zsidót ne válasszon, 
mert a fennálló törvények szerint zsidók se választói, 
se választhatói joggal nem bírnak.

Az 1853. október 2-iki rendelet tisztázatlanul hagyta 
azon fontos kérdést, hogy vájjon a zsidó kaphat-e aján
dékba, vagy örökölhet-e zsidótól oly ingatlanokat, me
lyeket az ajándékozó, vagy örökbehagyó még 1853. ok
tóber 2. előtt szerzett? Az esetről-esetre felmerülő ily 
kérdésekben a hatóságok majd jó-, majd rosszindulattal 
döntöttek. A rosszakaratú intézkedések egyik legszenr- 
beötlőbb példája volt a helytartóságnak 1856. évi ren
delkezése a robot ügyben. Magyarországon a jobbágy
ságnak 1848-ban történt felszabadulása óta ezek nem 
tartoztak tovább robotot szolgáltatni a földesurak ré
szére. A földesurak egy általános pótadóból kármente 
sittettek. E pótadóhoz természetesen a zsidók is hozzá
járultak, mint adófizetők. 1856-ban mindamellett úgy in
tézkedett a helytartóság, hogy azon parasztbirtokok után, 
melyek zsidó kézben vannak, a zsidó tulajdonosok to
vább is tartoznak robotot beszolgáltatni a földesur részére. 
Ez intézkedés oly terheket rótt a zsidó földmivesekre, 
hogy többen közülük kénytelenek voltak elhagyni az 
ekét és házalásra adni magukat. És bár e jogtalan ren
deletet a minisztérium csakhamar megsemmisítette, an
nál súlyosabb volt egy 1856. március 23-án kelt rende
let. Az uralkodótól nyert különös engedélylyel ugyanis 
nehány zsidó a „provizórium" alatt is vásárolt ingat
lant, de az említett rendelet utasítja a hatóságokat, hogy 
azon zsidók, kik 1853. október 2. óta ingatlant szerez
tek, abból eltávolitandók s az ingatlan hatóságilag ki
sajátítandó.

A jogukban és keresetükben megtámadott zsidók az 
uralkodónál kerestek jogorvoslást. Midőn 1856. őszén 
őfelsége a magyar fővárosban tartózkodott, a pesti zsi
dók emlékiratot nyújtottak át, melyben a szomorú provi
zórium megszüntetését kérik. Az uralkodó elismerte, 
hogy a zsidók jognélküli „ideiglenes" állapota már kissé 
hosszúra nyulott, de az ügy nemsokára rendeztetni fog.

A következő 1857. évi jelentésében a pest-budai ke
reskedelmi és iparkamara azon kérelemmel fordul a ke
reskedelmi miniszterhez, adassék meg a zsidók birtok- 
képessége. A zsidók részt vesznek az állam és a közsé
gek minden teherviselésében és ezért már a jog szem
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pontjából is méltánytalan a birtokképességből való 
kizárásuk. De gazdasági szempontból is kívána
tos a birtokképesség kiterjesztése a zsidókra, 
mert egy egész néposztálynak kizárása által csök
kent a városi telkek értéke és pang az épitő-ipar. Az 
uralkodó bölcsesége meg fogja találni a kellő pillanatot, 
midőn „az állampolgárok egy számos, intelligens, jó
módú és tevékeny osztálya'* az ingatlanok megszerez- 
hetése által szorosabban fog hozzá kapcsoltatni az ál
lamhoz. fippen a háztelkek értékének növelése szem
pontjából megengedi a szegedi tanács 1858. májusában, 
hogy a zsidók a város területén bárhol építhetnek házat, 
fis midőn 1858-ban Angliában megszavazták ai zsidótör
vényt, a nagytekintélyű „Augsburger Allgemeine 
Zeitung" julius 6-iki számában Írja, hogy az osztrák 
császárságban a zsidók egyenjogúsítása égető kérdéssé 
vált, mely mielőbb kielégítő, végleges megoldást vár.

A zsidók pedig, ha nem is a teljes egyenjogúsítást, 
de legalább a birtokképesség kimondását várták és azt 
remélték, hogy az uralkodó házába köszöntött öröm — 
1.858. augusztus 21-én született Rudolf trónörökös — 
meghozza majd nekik a provizórium végét. Reményük 
még nem valósult meg; tovább is csak várniok kellett, 
amit a zsidó már hosszú századok óta megszokott. 1859- 
ben kitört az osztrák-olasz háború és akkor bizony az 
ország vezetőinek legkisebb gondja volt a zsidók jogi 
állapotának rendezése, kik alattvalói hűséggel imádkoz
tak templomaikban a hadsereg győzelméért.

3. A politikai helyzet javulása.
A szerencsétlen kimenetelű osztrák-olasz háború 

beigazolta a bécsi kormány által követett politikai rend
szer helytelenségét. Az elnyomott magyar nemzet csak
úgy, mint a minden jogától megfosztott zsidóság is re
ménnyel tekinthetett a közeljövő elébe. Bach minisz
ternek távoznia kellett s helyét Goluchovszky gróf, majd 
Schmerling foglalta el. A kormányváltozás egyelőre 
még nem jelentett ugyan rendszerváltozást, de a köz
szellem megváltozott: az évtizedes nyomás után hazánk
ban ismét megnyilatkozhatott a magyar nemzeti érzés 
1859-ben egy-egy Kazinczy-ünnepen, a költő születésé
nek százéves fordulóján, 1860-ban pedig egy-egy Szé- 
chenyi-gyászünnepen.

A zsidóságra nehezedő kivételes helyzet is lassan-
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lassan megenyhült. A hivatalos jellegű „Wiener Zeitung" 
irja 1859. junius 30-án: Ausztriának izraelitái nyugodj 
tak lehetnek afelől, hogy állampolgári viszonyuk nem 
messze jövőben a haladás szellemében fog rendeztetek 
És a Meisel főrabbi vezetése alatt álló küldöttség, mely 
a pesti hitközség nevében 1859. november 19-én emlék
iratot nyújtott át Albrecht főhercegnek, kérve a zsidók 
egyenjogúsítását: oly benyomással távozott a kormányzó’ 
főhercegtől, hogy a kérdés rövid idő múlva kedvező 
elintézést fog nyerni.

Már a három nap múlva, 1859. november 22-énteieg- 
jelent császári pátens véget vet azon tilalomnak; mely 
szerint zsidók nem tarthatnak keresztény inasokat és\ 
cselédeket. Ez volt az első csákányütés, mely a zsidó
kat körülbástyázó, jogfosztó rendelkezéseket lerombolni 
kezdte. Nagyobb jelentőségű az 1859—-november 29-ikij 
rendelet, mely eltörli a zsidókra kényszeritett „Ehecon-\ 
sens" megszerzését. A rendelet nemcsak a jövőre törli 
el a zsidó házasságok részére előirt külön hatósági en
gedély megszerzését, hanem visszaható erővel kimondja, 
hogy az oly zsidó házasságok, melyek ellen egyébként 
törvényes akadály nem forgott fenn, ha hatósági enge
dély nélkül köttettek is meg, most utólag törvényesek
nek ismertetnek el s az ily házasságkötés miatt a felekre 
kirótt bírságok kegyelemből elengedtetnek. Később, 1863. 
november 2-án kiadott helytartósági rendelet végleg sza
bályozza a zsidó házassági jogot, főleg azon szempont
ból, hogy házasságkötésnél és felbontásnál visszaélések 
ne történjenek erre nem hivatott személyek részéről.. 
1864-ben még kísérletet tett a kormány a házassági leve
let, a kethubát, bélyegilleték alá vetni s csak Löxv Linót 
erélyes felszólalása mentette meg a zsidóságot ez uj 
adótól.

Röviddel az „Eheconsens" eltörlése után, 1859. de
cember 20-án megjelent az ipartörvény, mely egy szó
val sem említi a vallást, vagyis mindenki — tehát a zsidó 
is — szabadon gyakorolhat minden ipart. 1860. január 
6-án újabb szabadelvű császári rendelet jelenik meg, mely 
hatályon kívül helyezi az osztrák polgári törvénykönyv
nek a zsidók tanuzási képességét korlátozó 593. szaka
szát. E rendelet szerint oly egyének is, kik nem tartoz
nak a keresztény valláshoz, érvényesen tanúskodhatnak 
elhalt keresztények végső akaratáról. Hatályon kiviil 
helyeztetik továbbá azon eddigi rendelkezés is, mely a

2
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zsidónak tanúvallomását kereszténnyel szemben kétes 
értékűnek (,,bedenklich“) mondja.

1860. január 13-án ismét nagyjelentőségű rendelet lá
tott napvilágot a bécsi hivatalos lapban. E rendelet hatá
lyon kívül helyezi azon intézkedéseket, melyek a zsidó
kat bizonyos keresetágtól, mint a gyógyszerészségtől, 
italméréstől, szeszégetéstől és a malomipartól eltiltják. 
Egy másnap kelt újabb rendelet megszünteti azon eddigi 
törvényeket, melyek a zsidót kizárták az ország bánya
városaiból.

Végül 1860. Jgbruár 18-án jelent meg az előbbieknél 
még jelentőségteljesebb császári rendelet, mely megál
lapítja a zsidók birtokképességét. A zsidók immár min
den korlátozás nélkül szerezhetnek ingatlanokat Alsó- 
Ausztria, Cseh- és Magyarország, Szilézia, a Szerb vaj
daság, a Temesi bánság, Horvát- és Szlavonország, Er
dély, a Tengerpart és Dalmácia területén. Nagy öröm
mel fogadták a zsidók e várva-várt rendeletet. Ugyan 
ez sem adta meg nekik a teljes polgári egyenlőséget, 
amire pedig mindenkinek joga van, ki polgári kötelessé
geit teljesiti. De érezték a rövid egymásutánban meg
jelent császári rendeletek nagy horderejét, melyek mu
tatják, hogy eddig mily szánandó volt helyzetük s me
lyek egyrészt megkímélték őket sok méltatlan lealázás- 
tól, másrészt pedig a birtokszerzés és újabb keresetfor
rások megnyitása által könnyebbé tették számukra a 
megélhetés lehetőségét. Siettek is a zsidók istentisztele
teken hálát adni Istennek, ki annyi baj után megsegítette 
őket. A kegyes uralkodó trónusa elé hálálkodó felirato
kat és hódoló küldöttségeket menesztettek. Meisel fő
rabbi 1860. márciusában hódolt egy 28 tagú küldöttséggel 
Bécsben az uralkodónál, ki úgy nyilatkozott, hogy a zsi
dók birtokképességének megadása az ő saját császári 
akaratának volt megvalósulása. A zsidók pedig emlék
érmet verettek a birtokképesség elnyerése örömének 
megörökítésére.15)

A magyar nemzet felé is az engedékenység és békü- 
lés jobbját nyújtotta I. Ferenc József az 1860. október 
20-án kibocsátott pátenssel, (októberi diploma) mely tör
vényes alapul a pragmatica samctiót jelöli ki s a biro
dalmi egységet korszerű alkotmányos intézményekkel 16

16) A császári rendeletek felsorolva R o s e n b e r g  Jahr- 
buch. Arad, 1860. Az emlékérem M a g y a r  Z s i d ó  M u z e u m ,  
éremgyüjtemény 35—36 szám.
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szándékozik összekötni. Báró Vay Miklós kancellár el
nöklete alatt megalakul a konzervatív magyar kormány, 
a vármegyékben megindulnak a törvényes tisztujitások 
s az önkényuralom idegen hivatalnokai kimennek az or
szágból. Elmaradhatatlanok az országgyűlési választások 
s a prímási konferencián 1860. decemberében Esztergom
ban megjelent notabilitások kimondották, hogy a képvi
selőválasztások az 1848. évi választási törvény alapján 
tartassanak meg.

Az októberi diploma által felkeltett nemzeti mozga
lomban a hazai zsidóság őszinte részt vett. A zsidóság 
legszélesebb rétegei úgy érezték, hogy számukra is el
érkezett a teljes magyarosodás ideje: a magyar nemzeti 
viselet hamarosan általános lett közöttük, kik nyelvben 
is iparkodtak megmagyarosodni ési folytatni a nemzete- 
sedés azon szép munkáját, melyet a század negyvenes 
éveiben annyi buzgalommal és sok eredménnyel kezdtek 
meg, de melyet a szabadságharcot követő szomorú év
tized erőszakkal elnyomott. Egy bájos jelenet jellemzi 
legjobban a zsidók őszinte részvételét a nemzeti élet újra
éledésében. Bar Izakar liptószentmiklósi agg rabbi, mi
dőn 1860. őszén egy reggel az istentisztelet után tem
plomból kijövet, megpillantotta a magyar nemzeti lobo
gókkal diszitett házsorokat, igy szólt kísérőjéhez: „E 
zászlók azt jelentik, hogy Isten meghallgatta imánkat. 
Az ország ismét magyar. Mily boldog ma az, ki magát 
ez ország fiának mondhatja. Visszatért a régi szép idő, 
a magyar idő!' Majd talisszal és tefilinnel odállt a temp
lomudvar kapujához, felemelte kezeit és a szent megille- 
tődés hangján elmondotta a magyar nemzetre a bibliának 
ősi papi áldását: Áldjon meg téged Adonáj és őrizzen 
meg téged . . .

Az újra feléledt vármegyék és városok a visszanyert 
szabadság mámorában nem feledkezik meg a zsidó hon
fiakról sem, kik a magyarokkal együtt vívták a szabad
ságharc küzdelmeit, velük együtt viselték az abszolutiz
mus jármát. (Honfiaknak nevezték akkor a zsidókat, pol
gártársaknak még mindig nem, mert nem volt meg a pol
gári egyenjogúsításuk.) Siettek most beválasztani őket 
a törvényhatóságok tagjai közé, valamint az állandó bi
zottságokba. De a zsidóknak csakhamar tapasztalniok 
kellett, hogy bár mellettük nyilatkozott az uralkodó ke
gye, bár készséggel fogadta őket körükbe a polgárok 
y.öme — még sem gyakorolhatják a legszebb polgári jo

2
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got, a nemzet sorsát intéző országgyűlési képviselők vá
lasztásánál a szavazati jogot. A nemzet ugyanis a jog
folytonosság elvéből indulva ki, az 1848-as törvényekre 
helyezkedett, ezek pedig még mindig kizáták a zsidót a 
szavazati jog gyakorlásából.

Már az esztergomi primási konferencia egy jelenete 
kijózanította őket vérmes reményeikből és eszükbe jut
tatta, hogy még messzire vannak a teljes polgári egyen
jogúságtól. Midőn Schey Fiilöp, az előkelő és dúsgaz
dag zsidó, 1860. október 27-én Bécsből figyelmezteti a 
pesti hitközséget, hogy jó volna 4—5 képviselőt a csá
szárvárosba küldeni, hol az országos ügyekről esetleg a 
zsidókat is érdeklő tanácskozás folyik, az elöljáróság ezt 
nem tartotta szükségesnek. De már báró Vay Miklós- 
kancellár meghívására Schossberger S. W. hitközségi 
elnök — az első zsidó, ki nemsokára ezután magyar ne
mességet nyert — Barnay Ignác hitközségi titkár kísé
retében megjelent Esztergomban, hogy résztvegyen a ta
nácskozásokban, melyek hivatva voltak megállapítani, 
kiknek legyen szavazati joguk a legközelebbi országgyű
lési képviselőválasztásoknál. Schossberger, az egyetlen 
meghívott zsidó, jelentkezett a primási titkárnál, majd 
ettől nem éppen barátságosan fogadtatva, magánál Sci- 
tovszky János hercegprímásnál; de a főpap kijelentette 
neki, hogy megjelenésének nincs törvényes alapja, mi
után az 1848. évi törvény nem adta meg a zsidóknak a 
polgárjog‘cfF~= - mire Schossberger eltávozott Eszter
gomiról.1')

4. Az 1861. évi országgyűlés.
Az esztergomi konferencia elhatározta az 1848-as. 

törvényekre való helyezkedést s ennek folytán a zsidók 
nem vehettek részt a képviselők választásában. De biz
tosra vették, hogy a náluk nélkül is megválasztott és 
1861. április 2-ra Pestre egybehívott országgyűlés meg 
fogja érteni a kor szellemét és meg fogja adni nekik a 
teljes polgári jogot. Még a képviselőválasztások előtt 
úgy nyilatkoztak a tekintélyes magyar politikusok és hír 
lapok, hogy ha a jogfosztottság elvénél fogva az 1848-as 
alapra helyezkedvén a nemzet, kénytelen is volt a zsidó
kat kizárni a választói jog gyakorlásából, a most egybe-

“ ) Pesti hitk. jegyzők. 1860. év 402. szám és levéltár Zsp.. 
III. 322. és 324. szám.
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gyűlő képviselők ki fogják majd mondani a zsidók teljes 
.polgári egyenjogúsítását.

A „Magyarország" 1861. január 17-iki számában 
Pompéry János sürgeti az egyenjogúsítást. Ne felejtsük 
el, —-, írja, — hogy 1848-ban a zsidók vére is folyt a 
hazáért, minek elismeréséül a szegedi nemzetgyűlés 
1849-ben meg is adta nekik az emancipációt. Ne felejtsük 
el a zsidók azon érdemeit, hogy fáradozásaikkal Európa 
közvéleményét a magyar kérdés számára megnyerték. 
Avagy egy Horn Edének csak azért, mert zsidó, annyi 
joga se legyen, mint az utolsó vizhordó napszámosnak?

Jókai Mór pest-józsefvárosi képviselővé való meg
választatása után, 1861. március 5-én, kijelentette, hogy 
vallása miatt senki se zárható ki az alkotmányból.

A Párisban élő Klapka György 1848-as tábornok 
1861. március 24-én levelet intézett a ófrancia lapokhoz, 
melyben megmagyarázza, hogy a részben már elavult 
1848-as törvények zárják ki a zsidókat a választói jog
ból. De a most egybegyülő országgyűlés minden bizony
nyal meg fogja adni nekik ezen jogot, „mely már régen 
kimondatott volna, ha az 1848—9. évi mozgalmunkat ide
gen bajonettek el nem fojtották volna. Szégyentől kel
lene pirulnunk, ha az országgyűlésben csak egy magyar 
hazafi is akadna, ki a jogosság ezen aktusának haloga
tását követelne'.

A Turinba emigrált Pulszky Ferenc, a tudós poli
tikus képviselővé választatván, úgy nyilatkozott, hogy a 
magyarnak nem szabad megfeledkeznie azon testvérei
ről sem, kiket az 1848-as törvények még nem fogadtak 
be az alkotmány sáncai mögé. London zsidó lord-mayort 
választott, Angliában, Franciaországban, Hollandiában és 
az Egyesült Államokban vannak zsidó képviselők, sze
nátorok és miniszterek. Csak éppen a magyarok zárnák 
ki őket az amúgy sem erős országból, holott örülniök kel
lene mindenkinek, ki a nemzet erejét növeli? Csak ellen
ségeinknek lehet érdeke, hogy csupán vallásuk miatt zár
juk lú a szabadság élvezéséből testvéreinket, kik születé
sük, nyelvük és érzelmük folytán magyarok.

Deák Ferenc, kit a pesti zsidók küldöttsége 1861. 
április 2-án arra kért, hogy az országgyűlésen legyen 
ügyük szószólója, kijelentette, hogy őtőle, ki húsz éve 
fáradozik az igazság győzelemre juttatásán, nem kell 
külön kérni oly igaz ügyben való közbenjárását, minő a 
zsidók ügye.
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Gróf Andrássy Gyula, sátoraljaújhelyi képviselő, a; 
nála tisztelgő zsidó küldöttség előtt kijelentette, hogy 
az országgyűlésen már annál is inkább fog az emanci
páció mellett állást foglalni, mert ez az 1848-as törvé
nyek szellemének megfelel s a magyar zsidók mindig 
kitűntek hazafíságuk által.

Tisza Kálmán a „Magyarország“-ban sürgeti a zsi
dók egyenjogúsítását. Gróf Majláth Kálmán a „Pester 
Lloyd“ 1861. április 14-iki számában még Tiszánál is. 
világosabb és szabadelvűbb módon ir e kérdésről. A libe
rális gróf fejtegetéseire válaszolt báró Varicourt, ki szin
tén szükségesnek mondja a zsidók emancipációját, bár 
nem hajlandó elismerni a zsidók mindazon erényeit, me
lyeket Majláth hangoztat. (Die Juden und die Juden- 
frage. Pest 1861.) A zsidószármazásu Fáik Miksa, a ki
rályné magyar nyelvtanitója is sürgeti az emancipációt 
a „Pesti Napló“-ban.

Lukács Móric, a tudós publicista, az arisztokraták, 
lapjában, a „Pesti Napló“-ban azt fejtegeti, hogy a ma
gyaroknak a szabadságról, egyenlőségről és testvéri
ségről elhangzott szavait Európa csak üres frázisoknak 
tekinti mindaddig, mig a zsidók ki vannak zárva a pol
gári jogok gyakorlásából. Az országgyűlés kötelessége 
ezen állapotnak véget vetni. Az utókor nem is fogja el
hinni, hogy Magyarországon még 1861-ben vallása miatt 
jogfosztott volt a zsidó, amint alig tudjuk ma elhinni, 
hogy Szegeden még a múlt században boszorkányt 
égettek.

A tragikus véget ért gróf Teleky László Abonyban 
mint képviselőjelölt hangoztatta az egyenjogúsítást s 
utolsó i'rott kívánságában, politikai végrendeletében, is 
kifejti, hogy a vallási, politikai és polgári jogegyenlőség 
kivétel nélkül kiterjesztendő minden hitfelekezetre.

A pesti hitközség, követve a század negyvenes évei
nek példáját, mely években az ország zsidói petícióban kér
ték az országgyűléstől az emancipáció kimondását, most is 
körlevélben — még pedig magyarnyelvű körlevélben — 
felszólította az összes hazai hitközségeket, hogy 186L 
április 15-ig küldjenek Pestre képviselőket, kik megbe
széljék, „hogy valljon a honbeli izraeliták politikai egyen
jogúsítása végett az országgyűlésnél kérelmezőleg lép
jenek-e fel és mely alakban, vagy pedig bízva a Magyar 
Nemzet nagylelkűségében és a követ urak túlnyomó 
száma által már eddig is nyilvánított szabadelvű nyilat
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kozataiban, szenvedőleges állást foglaljanak-e el, ez ügy
nek kezdeményezését, az egybegyült törvényhozó testü
letre bízván1'.

1861. április 16-án, 17-én és 18-án tanácskozott Pes
ten 19 megye és 9 város 53 zsidó képviselője; köztük 
két rabbi is volt: Meisel pesti és Löw Lipót szegedi rabbi. 
Miután azonban 23 megye és 5 város egyáltalán nem 
küldött képviselőt, az egybegyűltek kijelentették, hogy 
nem tekinthetik magukat az egész magyar zsidóság kép
viselőinek. Egyben elhatározták, hogy nem nyújtanak 
be petíciót az országgyűléshez, hanem csak jegyző
könyvben adnak kifejezést azon reményüknek, hogy az 
országgyűlés meg fogja szavazni a zsidók emancipáció
ját. „Tökéletes bizalommal és egész megnyugvással a 
nemzet nemes képviselőire hagyják az itt egybegyült 
községi képviselők a kezdeményezési tökéletesen meg 
lévén győződve, hogy a nemes törekvésű nemzetgyűlés 
nem fog késni a mózesvallásu magyarok jogos kivánatai- 
nak minél elébb megfelelni és be fogja őket fogadni az 
állami egyenjogultság sáncaiba, hogy egyenlő kötelessé
gek teljesítésénél a többi lakossággal a haza javáért 
egyelő mértékben lelkesülhessenek. Azért minden lépést 
kerülnek, mely alkalmas lehetne a magyar nemzet nagy
lelkű érzelmeinek ragyogó fényére homályt vetni."17)

Volt a zsidó képviselők pesti tanácskozásának egy 
epizódja, a Károlyi-féle konferencia, mely több hírlapi 
nyilatkozat és a zsidó képviselők gyűléséről közzétett 
jegyzőkönyvi kijelentések után is homályos maradt. A 
Pestre jött zsidó képviselők közül néhányan meghívást 
nyertek gróf Károlyi Ede lakására, kinek elnöklete alatt 
április 17-én arról tanácskoztak, hogy a zsidók a maguk 
részéről miféle intézkedések által segíthetnék elő az 
emancipáció elnyerését. Löw Lipót is, Meisel is ott volt 
a konferencián, melyről jegyzőkönyvet nem adtak ki s 
igy a közönség körébe semmi biztos hir nem szivárgott 
ki felőle. De ami kiszivárgott, az nem volt éppen meg
nyugtató. A konferencia zsidó tagjai olyanféle kijelen
tést tettek volna, hogy az emancipáció feltétele legyen: 
némely vallási törvénynek megreformálása, a zsidók 
előzetes kulturális kiművelése, intelligenciájuk szerint 
való osztályozása és a bevándorlás korlátozása. A zsidó 
közvéleményt ezen hírek — talán álhirek — erősen nyug-

17) Jegyzőkönyv, felvétetett a magyarországi izr. hit
községek meghatalmazott képviselői által.
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talanitották. A konferencia után több hírlapi nyilatkozat 
jelent meg: gróf Károlyi nyilatkozott, Löw többször is 
nyilatkozott, Hollander Leó, ki szintén jelen volt a kon
ferencián, ugyancsak nyilatkozott — Meisel hallgatott. 
Jegyzőkönyveket, melyek világosságot hozhattak volna 
e homályos epizódba, nem tettek közzé; mig végre a 
közvélemény napirendre tért a rejtélyes eset fölött.

1861. áprils 2-án nyitotta meg Pesten gróf Apponyi 
György országbíró az országgyűlést és bemutatta az 
uralkodó leiratát, mely az októberi diplomát és a februári 
pátenst jelöli meg mint alaptörvényeket. Az országgyű
lés egyértelmű volt abban, hogy a királyi leiratban fog
laltakat visszautasítja és a nemzet törvényes jogait kö
veteli. De a leiratra adandó válasz formájára nézve két 
pártra oszlott a képviselőház. Az egyik párt, melynek 
Deák Ferenc volt vezére, felirat alakjában, a másik párt, 
melyet Tisza Kálmán vezetett,' határozat alakjában kí
vánta a trón elé juttatni a nemzet jogainak kifejezését. 
Deák Ferenc felirati javaslatát fogadta el a ház többsége.

A felirat a nemzet kívánalmai közé foglalta a fele
kezetek egyenjogúságát is, a következő határozott alak
ban: „Akarjuk, hogy a polgári jogok teljes élvezetére 
nézve sem a vallás, sem a nemzetiség a hon polgárai 
közt különbséget ne tegyen." A határozati párt vezére, 
Tisza Kálmán, kijelentette, hogy elfogadja a Deák-féle 
feliratnak azon pontját, mely a nemzetiségek és feleke
zetek jogegyenlőségét kivánja, mert alig van valami kí
vánatosabb, minthogy hazánk minden lakója egyenjogú 
legyen.

A felirati vita során mindkét párthoz tartozó több 
tekintélyes képviselő emelt szót a zsidók egyenjogúsí
tása érdekében. Qróf Széchenyi Béla, Széchenyi István
nak fia, hosszabb beszédet tartott a zsidók emancipáció
járól, ami szerinte leglényegesebb kérdése az ország
gyűlésnek. Közel 400.000 zsidó lakik Magyarországon, 
köztük sok a müveit és jómódú, amely körülményt nem 
lehet figyelmen kívül hagyni. A maga részéről a zsidók 
teljes egyenjogúsítását kivánja, mert az alkotmányos
sággal nem fér össze bármely felekezetnek kizárása a 
polgári jogokból.

Báró Podmaniczky Frigyes kivánja, hogy a jog- 
egyenlőség kimondása által a zsidókkal szemben tétes
sék jóvá elődeink mulasztása. Szalay László hajlandó 
minden nemzetiségnek és felekezetnek megadni a jog-
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-egyenlőséget és ezáltal az 1848-as törvényeket kiegé
szíteni. Trefort Ágoston kivánja, hogy ne legyen az 
országban oly néposztály, mely vallási okokból ki lenne 
zárva a polgári és politikai jogok gyakorlásából. Ha
sonló értelemben szólaltak fel a felirati vita során Jókai 
Mór, Bartal György, a későbbi kereskedelemügyi mi
niszter, báró Simonyi Lajos, Szentiványi Károly, a ké
sőbbi házelnök, Királyi Pál, Bezerédy, Vaánay és még 
más képviselők is.

A képviselőház minden oldalán megvolt az őszinte 
akarat, hogy a zsidókérdés kedvező megoldást nyerjen 
oly törvény által, mely minden kétséget kizáró módon, 
világosan megállapítja mindenkinek polgári és politikai 
jogegyenlőségét. 1861. junius 17-én ki is küldetett egy 
bizottság, melynek feladata volt, hogy készítsen törvény
javaslatot a zsidók egyenjOgusitásáróH A kiküldött bi
zottság, melynek Lónyay Menyhért volt előadója, nem 
a legszerencsésebben oldotta meg a reábizott feladatot 
•és a teljes egyenjogusitás helyett csak egy bizonyos 
zsidótörvényfélét tervezett, mely kapcsolatba van hozva 
a lakhatási jog törvényével. A liberális sajtó ridegen 
fogadta e javaslatot. Horn Ede Párisból cikkét küldött 
a „Magyarország“-ba, melyben reményének ad kifeje
zést, hogy a magyar zsidóság vissza fogja utasítani ezen 
alamizsnát.

Az országgyűlésnek nem nyílt többé alkalma akár 
teljes emancipációt, akár csak részleges jogokat adó 
zsidótörvényt alkotni. Az uralkodó nem tartotta elfo
gadhatóknak a Deák-féle feliratban kifejezett nemzeti 
törekvéseket és 1861. augusztus 21-én feloszlatta a kép
viselőházat. Miután Deák Ferenc ezen utolsó ülésen ün
nepélyes óvást emelt a törvénytelen feloszlatás ellen, 
Tisza Kálmán ajánlatot tett, mondja ki a ház határoza
tiig , hogy a munkájában megzavart országgyűlés terve 
volt: 1. a nemzetiségi követelések kielégítése; 2. az izrae
liták politikai egyenjogúsítása; 3. az úrbéri ügyek ren
dezése. A ház elfogadta Tisza javaslatát és ezzel kife
jezésre juttatta, hogy nem rajta múlik a zsidók egyen
jogúsításának megvalósítása.

5. Az emancipáció.
Az országgyűlés feloszlatásával véget ért Magyar- 

országon a rövid ideig tartott alkotmányos élet. Gróf 
Forgách Antal udvari kancellár és Pálffy Móric helytartó
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feloszlatták a megy egy üléseket és erővel hajtották be 
az adót. Az alig egy évi, úgynevezett „kis alkotmány" 
helyébe ismét a „provizórium" lépett. Megérezték ennek 
hatását a zsidó hitközségek is, mit legjobban bizonyít 
a pesti hitközség esete, mely annak idején nagy feltűnést 
keltett. Ismeretes, hogy az ötvenes évek elején a kor
mány megszüntette a hitközségek autonómiáját, eltávo
lította azok önválasztotta elöljáróit és a maga kénye 
szerint nevezett ki uj elöljárókat. így történt ez Pesten 
is. Midőn azonban az októberi diploma nyomán feltá
madt az alkotmányos élet és a vármegyékből elküldött 
császári hivatalnokok helyét magyar tisztviselőkkel töl
tötték be, a hatóságilag kinevezett pesti elöljáróság 
érezte, hogy lába alól elvesztette a talajt és beadta le
mondását. A hitközség 1861. augusztus 29-én szabad 
választás alapján elöljáróságot választott s dr. Hirschler 
Ignác tekintélyes szemorvost állította annak élére. Mi
dőn azonban ismét letűnt a rövid alkotmányos éra, a 
helytartótanács 1863. március 21-én felfüggesztette a 
hitközség autonómiáját, az 1861-ben történt előljáróvá- 
lasztást törvénytelennek jelentette ki s a bemutaott 
hitközségi alapszabályokat nem találta megerősithetők- 
nek. Hirschler Ignác udvarias, de erélyes beadványban 
a helytartóságnál tiltakozott a hitközség önkormányzati 
jogának megsértése ellen s beadta lemondását, mire a 
helytartóság visszahelyezte hivatalába az októberi dip
loma kibocsátása előtt Schossberger S. W. elnöklete alatt 
működött elöljáróságot. Ezzel a hitközségekre épp úgy 
reánehezedett az újabb abszolutizmus, mint a vár
megyékre.

A „provizórium" idején elhallgatott a politikai élet 
és vele együtt a zsidókérdés is. Kezdetben még egy-egy 
hírlap, igy a német nyelvű „Ungarische Nachrichten", 
vagy a radikális „Magyar Sajtó" szóvá teszi a zsidók 
egyenjogúsítását, majd ezek is lecsendesednek. A magyar 
nemzet folytatta a jól bevált passzív rezistenciát. Az 
európai bonyodalmak végre is engedékenységre bírták 
Bécset. Ezen engedékeny hangulat hatása alatt Írja meg 
Deák Ferenc a „Pesti Napló" 1865. április 16-iki számá
ban híres húsvéti cikkét, mely a kiegyezés alapköve lett. 
Az uralkodó Budára jött, Majláth György elnöklete alatt 
uj kormányt nevezett ki s 1865. december 14-re össze
hívta az országgyűlést. A zsidók nem sokat reméltek a 
konzervatív főnemesekből alakított kormánytól, de
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bíztak a Deák és Eötvös vezetése alatt álló mérsékelt- 
liberális pártban. Ezért meg se kísértették, hogy bármely 
lépést is tegyenek az országgyűlésnél az emancipáció ér
dekében, hanem „szenvedőleges és semleges magatar
tást" tanúsítottak.18)

A vármegyékben majdnem mindenütt szabadelvű po
litikusok jutottak vezető szerephez s a képviselőjelöltek 
legtöbbje, bármely párthoz is tartozott — ép úgy mint 
1861-ben — most is a vallásszabadság elvét hangoztatta 
programmbeszédében. A tekintélyesebb politikusok közül 
a zsidók emancipálását vették fel programmjukba: 
Ghiczy Kálmán, 1861-ben házelnök, utóbb pénzügyminisz
ter; Ráth Károly a későbbi budapesti főpolgármester; 
Deák Ferenc és Tisza Kálmán, kik közismert szabadelvű 
álláspontjukra hivatkoztak; Csemegi Károly jogi iró; 
Jókai Mór, gróf Ráday László, Gorove István, Szász Ká 
roly, báró Szögyény László, báró Kemény Zsigmond, 
báró Eötvös József, gróf Széchenyi Béla, Tóth Lőrinc 
akadémikus és még mások.

A napi sajtó munkásai újból felvették a tollat, hogy 
terjesszék az egyenjogúsítás eszméjét, melynek megvaló
sítása már tovább nem volt halogatható. Szabadelvű ke
resztény újságírók mellett a jó hírnévre szert tett zsidó 
újságírók, mint Ludassy (Gans) Móric (1825—1885.) a 
bécsi „Debatte" szerkesztője, fíróxly Zsigmond (1840— 
1906.) a „Magyar Sajtó" szerkesztője, Mezei Mór ügyvéd 
és publicista (szül. 1836.), Tenczer Pál (1836—1905.) új
ságíró és Ágai Adolf tárcaíró (1836—1916.) voltak fárad
hatatlanok az igaz ügy védelmében.

A képviselőválasztás előtt Scitovszky János herceg
prímás pásztorlevélben szólította fel a papságot, bírná rá 
a híveket, hogy csak katholikus jelöltre szavazzanak. A 
zsidók pedig, ha a szavazati jog híján nem is vehettek 
részt a képviselőválasztásokban, több kerületben a vá
lasztó bizottságoknak tagjai lettek és hangulatot keltettek 
a szabadelvű jelöltek mellett. Az összeülő országgyűlés 
gyorsírói, Kónyi Manó (szül. 1843.) és Fenyvessy Adolf 
(szül. 1837), mindketten zsidók.

Deák Ferenc szabadelvű pártja a képviselők kéthar
madát foglalta magában s mellette tekintélyes kisebbség 
volt a Tisza Kálmán szintén liberális pártja. Deák Ferenc 
egyenes megkérdezésre kijelentette, hogy az országgyü-

18) Pesti liitk. jegyzők. 1865. év 18. szám és levéltár Zsp. 
Ili—341.
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lés első feladata lesz a közjogi kérdések megoldása s 
mihelyt meg lesz alkotva a törvényes jogalap, a zsidó
kérdés fog megoldatni a teljes jogegyenlőség kimondása 
által. Őfelsége pedig, ki az országgyűlés megnyitására 
magyar fővárosába jött, 1865. december 18-án fogadván 
a pesti zsidók küldöttségét, azon reményét fejezte ki, 
hogy a zsidók polgári helyzete rövid idő múlva kedvező 
megoldást fog nyerni.

Az 1865. december 14-én megnyilt országgyűlés tár
gyalásait sok időre a felirati viták foglalták le. A képvi
selőhöz felirata irányelvül tűzte ki a jogot és méltányos
ságot minden felekezetű polgár iránt. A főrendiház fel
irata reménykedik, hogy sikerül majd oly törvényeket 
alkotni, melyek minden nemzetiség és felekezet jogos kí
vánalmait kielégítik. A felirati vita során Deák Ferenc 
1866. február 23-án Manojlovits Emil képviselő kérdésére 
általános helyeslés közben kijelentette, hogy a magyar 
nemzet meg fogja adni a zsidók jogait. Egyben azon né
zetének adott kifejezést, hogy egy külön zsidótörvény al
kotása helyett helyesebb az emancipáció azon módon 
való megoldása, hogy mindazon törvény, mely jogokat 
állapit meg „a törvényesen bevett vallások különbsége 
nélkül", igy módosittassék: „a vallások különbsége nél
kül." Ezen fogalmazás a zsidó vallás egyenjogúsítását 
is magában foglalja. A zsidók Manojlovits és Deák iránt 
érzett hálájukat hódolat alakjában kifejezésre akarták 
juttatni, de a pesti hitközség 1866. február 28-án bizalmas 
körlevélben értesitette a vidéki hitközségeket, hogy a két 
képviselő tiltakozik minden ováció ellen.19)

Egy névtelenül megjelent röpirat is sürgeti a zsidók 
emancipálását, mert ezáltal „a magyar nagyértékü erő
ket ruház fel jogokkal, sohasem sejtett tevékenység ki
fejtésére" a haza hasznára. Előbb azonban emancipálják 
a zsidók önmagukat azáltal, hogy cselekedeteikkel szün
tessék meg az ellenük némelyeknél még fennálló ellen
szenvet.20)

A képviselőház 1866. május 12-én nagyobb bizottsá
got választott oly törvényjavaslat kidolgozására, mely 
a jogegyenlőség elve alapján megállapítja a felekezetek 
jogviszonyát. A bizottság tagjai közt voltak báró Eötvös 
József, Tisza Kálmán, gróf Széchenyi Béla, Jámbor Pál

19) Pesti hitk. levéltár Zsp. III. 342. szám. A körlevélben a 
két képviselő neve csak M. és D. betűvel van jelezve.

20) Die Judenfrage im ungarischen Reichstag. Pest, 1866.
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a katholikus pap és iró, Szász Károly és Székács József 
protestáns papok, mindmegannyi szabadelvű képviselő.

Közben kitört az osztrák-porosz-olasz háború és az 
országgyűlés 1866. junius 26-án elnapoltatott. A rövid 
ideig tartó háború befejezte után még azon év november 
17-én ismét összeült az országgyűlés és 1867. február 
17-én kineveztetett a felelős magyar minisztérium, mely
ben gróf Andrássy Gyula lett az elnök, báró Wenkheim 
Béla belügy-, Lónyay Menyhért pénzügy-, báró Eötvös 
József vallásügy-, Gorove István iparügy-, gróf Mikó 
Imre kereskedelmi-, Horváth Boldizsár igazságügy- és 
gróf Festetich György a király személye körüli minisz
ter. A haza zsidó hitközségei istentiszteletekben ünnepel
ték az alkotmány visszaállításának nagy nemzeti jelentő
ségét és konzervatív rabbik ajkáról is elhangzott ünnepi 
beszédek arról szólották, hogy mi csak a templomban 
vagyunk zsidók, egyébként magyarok vagyunk.

Az alkotmányos kormányt üdvözlők sorában a pesti 
hitközség küldöttsége is megjelent Andrássy Gyulánál
1867. március 3-án. A miniszterelnök a küldöttség előtt 
elismerőleg nyilatkozott a zsidók érdemeiről a haza mű
velődésének és gazdasági jólétének fejlesztése körül. 
Magyarország meg is fogja adni a zsidók egyenjogúsí
tását, de az ügyet nem lehet siettetni, mert a kérdés meg
oldásánál a keresztények érdekeit is tekintetbe kell venni. 
A kormányelnök szavai kínos feltűnést keltettek a zsi
dók között, kik nem tudták megérteni, mi indíthatta őt 
ezen nem egészen világos értelmű kijelentésre. Sietett 
is a kormányhoz közelálló sajtó kimagyarázni a grófnak 
„rosszul értelmezett" szavait. Tisza Kálmán pedig már
cius 26-án a képviselőházban kérdést intézett a kormány
hoz, vájjon hajlandó-e még ez év folyamán oly törvény- 
javaslatot terjeszteni a ház elé, mely a jogegyenlőség 
alapján szabályozza a vallásfelekezetek viszonyát egy
máshoz és az államhoz. Horváth Boldizsár igazságügy
miniszter április 5-én válaszolt a kérdésre, hogy a kor
mány még a jelen ülésszakban a honossági törvénynyel 
együtt törvényjavaslatot fog benyújtani az összes fele
kezetek politikai egyenjogúsításáról Tisza Kálmán tudo
másul vette ugyan a minszteri választ, de helyesebbnek 
tartaná, ha a vallások egyenlőségének kérdését nem hoz
zák kapcsolatba a honossági kérdéssel.

Mikép a miniszterelnök március 3-án tett nyilat
kozata, úgy Horváth miniszternek bejelentése se kel
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tett jó benyomást nemcsak a zsidók, hanem a liberális 
közvélemény körében sem. A zsidók egyenjogúsítása 
már annyira megérett a végleges megoldásra, hogy 
nem volt célszerű annak összekapcsolása más törvény
nyel. Trefort Ágoston ki is jelentette április 14-én gyo
mai választói előtt, hogy a zsidók egyenjogúsítását nem 
lehet többé elodázni.

Az általános hangulatot, melyet a kormány halo
gatása keltett, egy volt zsidó honvéd igy festi: „Tagad
hatatlan tény az, hogy 1860-ban a testvérnemzetiségek 
és népek, sőt Európa minden népei őszinte részvéttel, 
benső rokonszenvvel tekintének a magyar nemzet moz
galmainak első mozzanataira. Az emberiség magáévá 
látszott vallani a magyar nemzet ügyét . . . Következ
tek ezután az októberi események, miknek következ
tében a magyar nemzeti párt tért foglalt el, s ennek 
első teendője volt — a zsidót e térről leszorítani . . . 
Megdöbbent ezen a nagy világ, s Európa közvélemé
nye elfordult a magyar nemzettől.1121)

A kormány azonban nem tágított azon tervétől, 
hogy a zsidók emancipációját összefüggésbe hozza a 
honossági törvénynyel, s a Deák-párt junius 1-én tar
tott konferenciáján Lónyay Menyhért pénzügyminiszter 
ily értelmű törvényjavaslat benyújtását Ígérte az 
őszre.

A nagy fénynyel és általános öröm közepette 1867. 
junius S-án megtartott koronázási ünnep rövid időre el
hallgattatta a politika zaját. A zsidó hitközségek 
őszinte királyhiiségüktől vezéreltetve, mindenütt ünnepi 
istentiszteletet tartottak és I. Ferenc József király ke
gyesen fogadta az üdvözlők között a pesti zsidók hó
doló küldöttségét is.

Az ünnepségek elmúltával egybegyült képviselő
házban Bernáth Zsigmond képviselő junius 23-án fel
szólította a kormányt oly törvényjavaslat benyújtására, 
mely a zsidók egyenjogúságát mondja ki. Deák Ferenc 
is kérdi a kormányt junius 26-án, hajlandó-e ily tör
vényjavaslatot elkészíteni, hogy az a nyári szünet el
múltával a vele összefüggő honossági törvényjavaslat
tal együtt tárgyalható legyen. Eötvös József kultusz
miniszter azonnal kijelentette, hogy a kormány nyom- 21

21) N e u m a n n  Vilmos volt honvéd: A zsidóügy jelen 
állapota hazánkban. Arad, 1867.
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bán a nyári szünet után mindkét törvényjavaslatot a 
Ház elé fogja terjeszteni.

Szabadelvű körökben semmikép sem tudtak meg- 
békülni a kormánynak következetesen hangoztatott azon 
tervével, hogy a zsidók egyenjogúsítását összefüggésbe 
hozza a honossági törvénynyel, mert ennek oly látszata 
volt, mintha a megadandó egyenjogúságot már előre 
is korlátozni akarná a másik törvény által. MühlfeUl 
osztrák államférfim a magyarországi állapotokra cé
lozva, kijelentette a bécsi Reichsrathban, hogy Ausz
tria nem fog oly törvényt alkotni, mely csak egy kor
látozási törvénynyel kapcsolatban ad vallásszabadságot 
a zsidóknak. A sajtó, főleg a „Hon“ meg a „Pesti Napló" és 
röpiratok is erősen hirdették, hogy e két törvény nem 
tartozik együvé.22)

Elmúlt a parlament nyári szünete, í867. szeptember 
,30-án ismét egybegyült az országgyűlés és mindenki 
várta, hogy a kormány ígéretéhez híven, be fogja nyúj
tani az emancipációs törvényjavaslatot. A miniszterel
nök azonban október 6-án kijelentette, hogy bár készen 
van a törvényjavaslat, előbb elodázhatatlan gazdasági 
kérdésekkel kell a Háznak foglalkoznia. Tehát a zsidók 
ismét csak várhatnak.

Végre 1867. november 25-én gróf Andtássy Gyula 
miniszterelnök a következő törvényjavaslatot terjesz
tette a Ház elé: „7. §. Az ország izraelita lakosai a ke
resztény lakósokkal minden polgári és politikai jog 
gyakorlására egyaránt jogosítottaknak nyilváníttatnak.
2. §. Minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy ren
delet ezennel megszüntettetik." A képviselők éljenzéssel 
fogadták a törvényjavaslatot, melyet Deák Ferenc aján
latára nyomban kiadtak egy bizottságnak előzetes tár
gyalásra.

Általános megelégedést keltett, hogy az emancipá
ciós törvény még sincs kapcsolatba hozva a honossági 
törvénynyel, hogy rövid, világos és könnyen érthető és 
hogy a második szakasza lehetetlenné tesz minden eset
leges oly magyarázgatást, mely a törvény kijátszását cé
lozná. Viszont feltűnést keltett, hogy mig a közvéle
mény a zsidó vallásfelekezet egyenjogúsítását várta, 
addig a kormány által benyújtott törvényjavaslat csak 
a zsidó lakósok egyenjogúsítását mondja ki. A zsidók

B2) Die Judenfrage 1848. und 1867. (névtelenül). Pest, 1867.
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ezen törvényjavaslatot is örömmel fogadták, mert az 
annyi évtized óta húzódó kérdésnek ha nem is végleges, 
de mindenesetre liberális és kedvező megoldása.

A képviselőház 1867. december 20-iki ülésén Tisza 
Kálmán, mint a kiküldött bizottság előadója, elfoga
dásra ajánlja a kormány által benyújtott egyenjogusitó 
törvényjavaslatot. A bizottságnak lenne ugyan külön 
indítványa, mely igy szól: „Minden törvény, szokás 
vagy rendelet, mely az ország lakói között a polgári 
és politikai jogok gyakorlásában, hitvallásuk miatt kü
lönbséget állapított meg, ezennel megszüntettetvén, az 
országnak bármely hitvallású lakosa minden polgári 
és politikai jogoknak törvény értelmében gyakorlására 
egyaránt képesítettnek nyilvánittatik“ — de nehogy 
ezen indítvány vita alá bocsátásával az izraeliták egyen
jogúsításának kimondását késleltesse, a bizottság a 
maga részéről is elfogadja a kormány törvényjavas
latát.

A Ház a törvényjavaslatot minden vita nélkül, ál
talánosságban és részleteiben, változatlanul és egyhan
gúlag elfogadta. Fényes elégtétele volt ez a magyar zsi
dóknak, kik oly hosszú ideig állottak minden jogon kí
vül. A magyar nemzet választott képviselői egytől-egyig 
azon nézeten voltak, hogy a magyar zsidó, ki honsze- 
retetének és polgári erényeinek annyi tanujelét adta, 
teljesen egyenjogú polgára, gyermeke a hazának.

A főrendiház december 23-án tárgyalta a törvény- 
javaslatot. Tisza Lajos biharmegyei főispán, gróf Czi- 
ráiky Károly, a főrendiház alelnöke, Szögyény László 
fehérmegyei főispán, báró Prónay Gábor és gróf Széchen 
Antal volt miniszter lelkes szavakkal üdvözölték a tör
vényjavaslatot. A megejtett szavazásnál a megjelent 
68 főrend közül 64-en — köztük a klérus tagjai is — 
elfogadták a javaslatot és csak négy főrendiházi tag 
szavazott ellene. Tehát nemcsak a képviselőház, hanem 
a magyar főnemesség is majdnem egyhangúlag nyilat
kozott a zsidók teljes polgári joga, mellett.

1867. december 28-án jelentette a miniszterelnök a 
Háznak, hogy a törvényjavaslat előző nap királyi szen
tesítést nyert. Ezen napon lépett életbe a törvény, mely 
mint 1867. évi XVII. törvénycikk került a magyar tör
vénytárba, miről a belügyminiszter az összes törvény- 
hatóságokat értesitette. A pesti hitközség 1868. január 
5-én kelt körlevélben tudatja az ország hitközségeivel



33

az örvendetes eseményt. „A Makabeusok diadalának ez- 
idei emlékünnepe — szól a körlevél — a magyarhoni iz
raelita lakosságra kétszeres ünneppé vált a törvényes 
egyenjogúsítás által. Ürömünk annál bensőbb, lelkese
désünk annál nagyobb lehet, minthogy mindkét törvénv- 
hozótestület méltósággal, szívélyességgel, még eddig 
semmi más országban nem mutatkozott egyetértéssel fo
gadta el egyenjogusittatásunk, már most felséges kirá
lyunk által is atyai kegygyei szentesített törvényét, 
minden sértő ellenszenv és előítélet kifejezése nélkül, 
minden legkisebb megszorítás mellőzésével."23)

Az emancipáció törvénybeiktatásának örömére az 
egész ország zsidó templomaiban hálaistentiszteleteket 
tartottak. 1868. január 12-én tartotta a pesti hitközség 
az egyenjogusitási ünnepet, melynek szónoka, dr. Kohn 
Sámuel, igy méltatta a nagyjelentőségűi eseményt: „Nem 
körülmények által kényszerítve, nem valamely kényur 
hatalomszavára, nem egy kisebbség zajos ellenmondása 
és tiltakozása mellett adták nekünk vissza jogainkat; ha
nem egy egész nagy nemzet önként tette ezt."24) A zsi
dók általános jóléti intézményekkel adták hálájuk tanu- 
jelét és az alkalmi örömlakomákon zsidók és kereszté
nyek lelkes szavakkal köszöntötték a testvéresülés* ide
jének elérkezt ét.

Az egyenjogusitó törvény hiányossága, hogy csak a 
zsidó lakosokat és nem a zsidó vallást is egyenjogusi- 
totta, csakhamar nyilvánvalóvá vált. A következő, 1868. 
évben, midőn a vallásfelekezetek viszonosságát tör
vénybe iktatták (1868. évi Lili. t.-c.) és lehetővé tették, 
hogy egyik felekezetből át lehet lépni a másik felekezet 
kebelébe, a zsidó vallásra nem terjesztették ki e tör
vényt, hanem csakis a keresztény vallásfelekezetekre. 
De a bözödujfalusi szombatosok, mitsem törődve a tör
vény megszorításával, nyíltan áttértek a zsidó vallásra. 
A szombatosok azon keresztény szekta, mely a XVII-ik 
században, a reformáció hatása alatt keletkezett Erdély
ben. Visszatértek a vallás ősi forrásához, a tórához és 
ennek folytán a zsidó hitelveket vallották, a szombatot 
és a zsidó ünnepeket tartották meg, végre az étkezési 
törvényeket is követték. Hivatalosan a katholikus vagy 
református keresztény egyházhoz tartoztak, de érzület- 2

2S) Pesti liifk. levéltár Zsp. III.—389. szám.
n ) Kohn:  Hogyan fogadjuk és hogyan háláljuk meg az 

egyenjogúsítást? Zsinagógái beszéd. Pest, 1868.
3
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ben zsidók voltak. Már az 1867. évi egyenjogusitási tör
vényt is nagy örömmel fogadták az erdélyi szombatosok, 
kiknek zöme Bözödujfalun élt; midőn pedig az 1868. évi 
törvény az áttérést szabályozta, ők e törvényt úgy értel
mezték, hogy a zsidó hitre is lehet térni s nyíltan áttér
tek a zsidó vallásra. Az áttérés ellen ugyan tiltakoztak 
az illető keresztény egyházak, Eötvös József miniszter 
azonban tudomásul vette a szombatosok áttérését, kik 
megalkották a bözödujfalusi proselyta hitközséget.25)

Az 1868—9. évi izraelita egyetemes gyűlés 1869. 
február 22-iki ülésének határozatából megkereste Eöt
vös József minisztert, hogy terjesszen a legközelebbi 
ülésszakban oly javaslatot a ház elé, mely az izraelita 
vallást a törvényesen bevett vallások sorába iktatja. A 
zsidóság és egyúttal a jogosság kívánalmát azonban csak 
1895-ben teljesítette a magyár országgyűlés, midőn azon 
évi XLII. törvénycikkben kimondotta a recepciót, a zsidó 
vallás egyenjogúsítását.25 26)

II. A zsidók polgári helyzete.

7. Polgári foglalkozások.

„Minden polgári kötelesség hü teljesítése által ké
pessé váltunk a polgári jogok gyakorlására is“, mondja 
a hazai zsidóság nevében a pesti hitközség 1853. évi 
felségfolyamodványa. És ha végigtekintünk a polgári 
foglalkozások minden ágán, melyre az évszázadokig ki
zárólag a kereskedelemre kényszeritett zsidók bebocsát- 
tatást nyertek, a tények által látjuk beigazolva a felség
folyamodvány állítását.

Már a XlX-ik század első felében, de főleg az_1840. 
évi_29-ik törvénycikk életbeléptetése óta mindinkább ter
jedt a zsidóság között a legkülönbözőbb iparágak müvg- 
lése, amire a kézműves-egyletek neveltek a zsidó ifjú
ságot. Nagykanizsán, Pesten, Aradon, Eperjesen, Kas
sán, Miskolcon, Nagyváradon, Szegeden egymásután 
megalakultak a zsidó iparosegyletek. A szabadságharc 
és az azt követő szomorú politikai állapot egyidőre 
ugyan elhallgattatott minden egyesületi életet, de a pesti 
kczmüves-egylet már 1850-ben ismét megkezdi műkö
dését. Az év első napjaiban a hatóság engedélyével Kern

25) Kohn:  A szombatosok. Budapest, 1889., 353. s köv. i.
2B) G r o s z m a n n :  A recepció politikai története. Buda

pest, 1915,
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Jakab pesti kereskedőben elnököt választ, (mh. 1864. okt.
4.) kinek nevéhez fűződik ez áldásosán és nagy sikerrel 
működő egylet felvirágzása.

A zsidók ipari törekvéseit nagyban elősegítette a 
kormánynak 1851. évi rendelete, mely szerint vallása, 
nemzetisége, születése és szüleinek állása miatt senki 
sem zárható ki a kereskedelem és ipar gyakorlásából. A 
pesti és budai szabócéhek ezen kormányrendeletben a 
katholikus vallás érdekeit veszélyeztetve látták és Sci- 
tovszky hercegprímáshoz fordultaik támogatásért. Ma
gyarország hercegprímása a bécsi kereskedelmi minisz
tertől kérte az ipari rendelet visszavonását. „Nem tagad
hatom Exellenciád előtt, — hangzik Scitovszky beadvá
nya — hogy mennyire fáj nekem ezen, a zsidóknak vá
ratlanul jutott s a keresztény érdekekre hátrányos ked
vezmény." A rendelet azonban továbbra is érvényben 
maradt.27)

A szabadelvű kormányrendelet jó hatásaként te
kinthető a pozsonyi tanács 1852-ben több zsidó iparos
nak adott azon engedélye, hogy a zsidó városrészen kí
vül is nyithatnak műhelyt; a polgármester ajánlatára pe
dig a céhek szabályzatából eltöröltetett azon rendelkezés, 
hogy az oly keresztény mester, ki zsidó tanoncot tart, 
nem részesül a temetés egyházi szertartásaiban. Midőn—’ 
a kormány 1855-ben az ipartörvényt átdolgozta, a ke
reskedelmi és iparkamarákhoz kérdést intézett, vájjon 
mondassék-e ki, hogy ipart és kereskedelmet mindenki 
szabadon űzhet? A legtöbb kamarai a zsidókra nézve 
kedvező választ adott és az 1856. évi ideiglenes, vala
mint az 1859. évi végleges ipartörvény tényleg nem tesz 
vallási különbséget.

E kedvező körülmények hatása alatt a kereskedői 
pályáról mindinkább az iparira léptek és becsületes 
munkájukkal jő hírnévre tettek szert a zsidók. Az 
1859-ben elkészült pesti nagy templom építésénél a la
katos- és rézműves-munkák már zsidó iparosokra vol
tak bízhatók. A már régebben fennálló Goláberger-féle 
kékfestő gyárat Óbudán, mely 400 munkást föglalkozta- 
tott, mint ipari látványosságot az uralkodó 1857. május 
7-én látogatásával tüntette ki. Ép úgy változatlan jó hír
névnek örvendett a Jíisehetsdéle^ jmrcellán-gyár Heren- 
den. Az újabban keletkezett ipari vállalatok is csakha
mar országos tekintélyt szereztek. így Posner Károly

■7) Wo l f :  i. h. 110 1. -----7 ^  '
3*
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Lajos 1854-ben alapított papírgyára, Fjiiwel Lipót laka- 
tosniühelye és Sjrxdipzky daguerrotyp-fényképészete 
Pesten. Pécsett a zsidóhitü Engl Adolf volt az első, ki 
1858-ban uszodát és fürdőt létesített a városban. Pápán 
az ötvenes évek végén a zsidóknak több mini harmada 
iparos, sőt a zsidó szabók és tímárok külön céhet is al
kottak. Pesten 1861-ben annyi zsidó cipész volt, hogy 
midőn a keresztény mesterek vonakodtak őket a céhekbe 
befogadni, külön céhet akartak alakítani.

A zsidó iparosok az 1855. évi párisi, 1862. évi lon- 
1 doni és 1867. évi újabb párisi világkiállításon bemutatott 
készítményeikkel tetemesen gyarapították a magyar 
iparnak jó hírnevét, amit a sok kitüntető érem és elis
merő oklevél bizonyít, melyet a magyar zsidó iparosok 
nyertek. És midőn az alkotmányos élet helyreállta után 
1867-ben báró Eötvös József miniszter elnöklete alatt 
megalakult az országos ipar egyesület, annak választmá
nyi tagjai közé oly tekintélyes zsidó iparosokat is vá
lasztottak, mint Posner Károly Lajos, Fehvel Lipót, 
Spitzer Gerzson és Wallfisch Pál (Arad).

Az ipar mellett a földmivelésre törekedtek a zsidók 
és az 1841-ben Pesten alakult egylet nemcsak a „nehéz 
kézmüvek", hanem a „földművelés" terjesztését is célul 
tűzte ki magának. A zsidók földmivelésének nagy aka
dálya volt az ingatlan szerzését meggátló sok rendelke
zés. Amint láttuk, az 1849. évi oktroyált alkotmány által 
nyújtott kedvezményt hatályon kívül helyezte az 1853. 
évi rendelet, mely megfosztja a zsidókat a birtokszerzés 
jogától. És csak az 1860. február 18-án kelt császári pá
tens állapítja meg végleg~a~zsI3ok birtokképességét. így 
tehát nagyon kis idő jutottba zsicloknair'árra, hogy a 
földmives-életre rendezkedhessenek be. És mégis azt 
látjuk, hogy az ország majdnem minden földmivelésre 
alkalmas területén sok száz család adta magát a föld 
megmivelésére. Szorgalmuk meg észszerű gazdálkodá
suk által sok helyütt emelték az elhanyagolt föld érté
két és gazdaságuk elismert mintagazdaság lett. Akár ön
álló földbirtokosok, akár föld-, szőlő- vagy erdőbérlők 
voltak, mindenütt egyaránt megállották helyüket a zsi
dók, kikről azt szerették terjeszteni, hogy nem alkalma
sak a föld megmivelésére. Több helyütt keresztény bir
tokosok a jól bevált zsidó gazdálkodókra bízták földjük 
kezelését. A pesti zsidóknak már említett 1853. évi fel
ségfolyamodványa hivatalos megállapítások alapján fel
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sorolja az ország azon megyéit, melyekben a zsidók si
keresen mivelik a földet.

A földmivelésseí kapcsolatosan több helyütt mezö- 
gazdasági ipánál is kezdtek foglalkozni a zsidók. Tatán 
cukorgyárat, Dél-Magyarországon selyemtenyésztö-te- 
lepet és Vörösvágáson opálbányát zsidók alapítottak. A 
nagy erőmegtakaritást jelentő közekét is eg y Schulhof 
nevii zsidó gazdálkodó találta föl a hatvanas évek elején. 
Említésre méltó, hogy zsidó ember (Pereira Izsák Páris- 
ból) állott azon vállalkozásnak élén, mely az ötvenes 
években megkezdte Magyarország vasuti hálózatát ki
építeni és a közlekedési lehetőségek megteremtése által 
külföldi piacot nyitni a magyar mezőgazdasági termé
nyeknek. Zsidó vállalkozók készítették ezidőben a tátrai 
müuiakat Is. IgyAielyczkedett cl becsülettel a zsidó föíd- 
mfves, gazda és iparos rövid néhány év alatt oly ke
nyérkereseti pályán, melyből mindeddig indokolatlan 
előítélet folytán ki volt zárva, de melyen szorgalma 
és józansága folytán csakhamar megállotta helyét és 
elismerést vívott ki magának. És a zsidó a legnehezebb 
testi munkától sem riadt vissza: legjobban bizonyítja 
ezt, hogy Pesten 1852-ben annyi, zsidó zsákhordó nap
számos volt, hogy külön egyletet alapítottak.28)

Ami a kereskedelmet illeti, csak az 1853. évi felség
folyamodvány következő szavaira utalunk: „Hogy az 
izraeliták a kereskedelem terén hasznosan munkálkod
nak, az nem is szorul bizonyítékra.11

A zsidó mint földmives, iparos és kereskedő munkájá
val hozzájárulhatott a haza gazdasági fellendítéséhez, arra 
azonban még mindig nem gondolhatott, hogy közhivata
lokban találjon munkakört. Mint annak előtte a magyar 
kormányok és az autonóm vármegyék, ép úgy az ön
kényuralom intézői sem nyitották meg az állami és me
gyei hivatalokat a zsidók számára. És ha talán elvétve 
megesett, hogy nyelvismerete folytán egy-egy szeré
nyebb hivatalt zsidóval töltöttek be, ezen csak szükség
ből történt alkalmazások nem változtattak a tényen, 
hogy a zsidó csak továbbra is az úgynevezett szabad 
pályákra volt utalva.

Az orvosi pályán volt leginkább alkalmuk a zsi
dóknak az általános tudománynak és humanizmusnak 
szolgálatába állítani képességüket. Már a század első

=8) Pesti hitk. jegyzők. 1852. év 689. szám.
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felében, de most még inkább terjedt el a zsidó orvosok 
jó hírneve és nyíltak meg előttük a hatósági orvosi ál
lások is, dacára annak, hogy egy 1856. évi kormány- 
rendelet szerint törvényszéki orvosnak lehetőleg csak 
keresztények nevezendők ki. Bácskában az ötvenes 
években az prvasok kétharmada volt zsidó? Tatán hat 
orvos közül három a zsidó, Szombathelyen a zsidóhitti 
dr. Feigelstock a városi orvos. Dr. Pserhofer Samu 
páp aiTír vosD858-bán az arany érdemkeresztet kapta az 
uralkodótól. Dr. Altstadter Mór szegedi orvost a ma
gyar természettudományi társulat 1859-ben rendes tagul 
választotta. Dr. Hirschler l enáic (mh. 1891.) és dr. Ró- 
zsayyjózsei (mik 1885.) a két kiváló férfiú, kik nemcsak 
mint orvosok voltak díszei szaktudományuknak, ha
nem mint nemesszivü zsidók, tehetségük és idejük javát 
a zsidó közügyeknek szentelték: a magyar tudományos 
akadémia tagjaiul választattak. Dr. .11 orschetzky  Mór 
nagykanizsai orvos, (mh. 1859.) ki szakirodalmi tevé
kenysége folytán 1845-ben a magyar tudományos tár
saság levelező-tagja lett, zsidó történeti kutatásokat is 
végzett. Az 1863-ban Pesten tartott orvosi és természet
tudományi kongresszusnak 437 tagja közt 68 volt zsidó 
és ár. Gr ősz nagyváradi, valamint dr. Rózsay József 
pesti orvos szakosztályi titkárok lettek. Ez utóbbi 
1866-ban a Ferenc József-rend kitüntetését kapta az 
uralkodótól, Rottenbiller Lipót pesti főpolgármester pe
dig köszönő-iratban ismeri el az 1868. évi kolerajárvány 
idején kifejtett önfeláldozó szolgálatait. Az alkotmányos 
uralom visszaállítása után Sopron-, Vas-, Fehér-, Bács-, 
Pest- é s 'még más megyékben zsidókat választottak 
megyei orvosokká.

Több akadály után az üsvvédi nálva is megnyílt a 
zsidók előtt. 1853-ban két zsidó jogtudor kérte az igaz
ságügyminisztertől az'ügyvédi vizsgára bocsáttatását; 
az egyiknek megadatott, a másiktól megtagadtatok az 
engedély. Az 1855. évi közjegyzői ügyrend a zsidót ki
zárja a közjegyzőségből. 1856-ban a pesti egyetem kér
dést intézett a minisztériumhoz, hogy bocsáthatók-e 
zsidók az ügyvédi vizsgára? A miniszter válasza szerint 
ez már csak annál is inkább megengedhető, mert semmi 
sem tiltja el a zsidókat az ügyvédi gyakorlattól. Két év 
múlva, 1858-ban le is telepedett egy dr. Bodanszky 
nevű zsidó ügyvéd Nyitrán és dr. Knöpfler Kassán. De— 
már 1861-ben elhatározza a királyi_jáhlac—hogy zsidót
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többé nem bocsát ügyvédi vizsgára és kik már eddig 
engedélyt nyertek az ügyvédi gyakorlatra, azoktól az 
megvonatik- Dr. Knöpfler ennek folytán kénytelen volt 
Kassáról Bécsbe távozni. A pesti egyetemen abszolvált 
zsidó ügyvédjelöltek Bécsbcn kérték az udvari kancel
láriánál a királyi tábla határozatának megsemmisítését. 
Az udvari kancellária a1 királyi Kúriához utasította a 
kérvényezőket: ezen legfelsőbb birói fórum azonban 
visszautasította a zsidó ügyvédjelöltek kérvényét. A 
mindenütt elutasított ügyvéd jelöltek az uralkodónál ke
restek jogorvoslást és felségfolyamodványban kértek 
engedélyt, hogy azon pályán működhessenek, melynek 
egész ifjúságukat szentelték. I. Ferenc József méltányolta 
a kérés jogosultságát és több jelölt királyi privilégiumot 
nyert az ügyvédi gyakorlat folytatására. Dr. Goldstein 
Simon és dr. Schönberger Ármin voltjak az első királyi 
szabadalommal biró ügyvédek, kik 1861-ben Pesten nyi
tottak ügyvédi irodát. 1862-ben dr. Beck volt eperjesi 
rabbi, 1864-ben dr. Mezei Mór nyert királyi engedélyt. 
Rajtuk kiviil még Brode Lipót, Barack Benedek, Fried- 
mann Gyula, Goldstein Adolf, Hollander Henrik, Maiin 
heimer Ignác, Picii József, Weiser Károly és Weisz 
Márkus voltak királyi szabadalmat nyert ügyvédek. Az 
erdélyi gubernium 1862-ben minden nehézség nélkül adta 
meg dr. Fischer Lajosnak az ügyvédi jogot. Csak az 
emancipációs törvény, mely 1867-ben kimondja, hogy 
a zsidók minden polgári jog gyakorlására jogosítottak, 
vet véget az ügyvédi pálya megszorításának.

Legszabadabb az irói nálva. melyet nem lehetett 
elzárni azon zsidók elől, kiknek erre hivatottságuk volt, 
s kik ha nehézségekkel küzdöttek ez időben, csakúgy 
küzdöttek, mint a többi magyar iró, kiknek — a költő 
hasonlata szerint — mint a rab gólyának, meg volt 
nyesve szárnyuk az abszolutizmus idején. Az 1861- j en 
alapított zsidó felekezeti érdekeket szolgáló, de erős 
magyar nemzeti érzéstől áthatott ..Mairvar Izraelitől. 
melyet Rokonstein Linói, maid Mezei Mór és Tnnrzev 
Pál szerkesztett^ nem egyszer érezte a cenzorok éber 
szigorát. Még a politikától távol álló, tudományos célú 
„Ben-Chananja”, Lőw Lipót szegedi rabbi Hapja sem 
kerülhette el a cenzori házkutatást. A felekezeti ügyek
től függetlenül sikerrel küzdöttek a magyar nemzeti ügy 
győzelemre vitelén Ludassy (Gans) Móric, Bródy Zsig- 
mond, Ágai Adolf, Mezei. Mór és Tenczer Pál.
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A hadseregben mindinkább növekszik a zsidó kato
nák száma és már 1850-ben a lakosság számaránya 
szerint állítanak a hitközségek katonákat.29) Külön ma
gyar hadsereg ez időben nem létezett és csakis azon 
adatokat használhatjuk fel, melyek az egész császári 
hadseregre vonatkoznak. Wolf G. jeles bécsi történetiró 
1863-ban kísérletet tett a hadsereg zsidó katonái lét
számának megállapítására, de kellő adatok híján ez nem 
sikerült neki. Annyit meg tudott állapítani, hogy arány
lag szép számban szolgált hadnagy, főhadnagy és szá
zados a hadseregben, a sok közlegény és altiszt mel
lett. Hogy mily hős katonák a zsidók, az beigazolt a 
solferinói (1859.), custozzai (1866.) és königgrátzi (1866.) 
ütközetekben. Megközelítő megállapítás szerint 1856- 
ban 12,000 zsidó katona szolgált a császári hadseregben, 
köztük vagy 500 tiszt, tiszti rangban levő katonaorvos 
és altiszt. Két tiszt őrnagyi rangot ért el. A zsidó kato
náknak több mint fele volt altiszt, ami intelligenciájukat 
bizonyítja. Főleg Magyarországból volt sok önként je
lentkező zsidó katona. A hadseregben a zsidó közkato
nák közül a magyar zsidókat kedvelték legjobban, mert 
jólneveltek voltak, s épen ezért a legtöbb zsidó tiszt is 
közülük került ki. Ünnepnapokon szolgálatmentességet 
nyertek a zsidók a templom látogatására és a pesti hit
község minden évben engedélyt kapott, hogy a zsidó 
katonákat peszachkor rituális élelemmel lássa el.30) Be
nedek tábornok, vezérkari főnök 1862-ben elrendelte, 
hogy a zsidó katonák betegségénél és temetésénél a 
helyi rabbik zavartalanul végezhessék lelkészi teendői
ket. Ezen intézkedés pótolni akarta a hiányzó zsidó ka
tonai lelkész intézményt; ép úgy, mint a váci fegyházba 
zsidó istentiszteletek tartására még 1858-ban kirendelt 
tanító pótolta a fegyházi lelkészt.

Az 1866. évi osztrák-porosz háború idején megkö
zelítő megállapítás szerint 25 ezer zsidó katona állt 
fegyverben a császári zászlók alatt. Ennek dacára a há
ború idején azon eszme merült fel, hogy a zsidók külön 
zászlóaljakat állítsanak saját költségükön. Egy tulloyá- 
lis osztrák zsidótól ered a nem szerencsés eszme, melyet 
a bécsi minisztérium elfogadott. Elrendeltetett, hogy 
Bécs, Pest, Lemberg és Prága zsidó hitközsége egy-egy 
zászlóaljat állítson fel. Minden zászlóalj 6 századból ál- 2 3

2”) Pesti hitk. jegyzők. 1850. év 731. szám.
3") Pesti hitk. jegyzők. 1852 év 622. szám.
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la na és egyenként 26 tiszt, 7 orvos, 21 ápoló és 1254 le
gény lenne benne. A több mint 5 ezer főből álló sereg, 
melynek felszerelése 264,992 forintra, a tiszti és legény
ségi zsold pedig évi 960,474 forintra volt előirányozva, 
teljesen és kizárólagosan csakis a zsidók pénzéből lett 
volna fentartandó. A szükséges pénzt a zsidók gyűjtés 
utján teremtenék elő, mely gyűjtéshez keresztények ado
mányait nem szabad igénybe venni. A helytartótanács 
a főpolgármester utján felszólította a pesti hitközséget 
is, hogy zsidó egyénekből bizottságot alakítson a zsidók 
közt rendezendő országos pénzgyüjtés céljaira. A négy 
hitközség vezetői a hatóságoknál óvást emeltek az ellen, 
hogy a zsidók, kik a nuishitii polgárokkal egyenlő mér
tékben teljesitik minden polgári és katonai kötelességü
ket, még külön zsidóadóval is terheltessenek, ami nem
csak anyagilag súlyos, hanem erkölcsileg lealázó is. A 
vezető körök belátták a kalandos terv helytelenségét és 
minden erre vonatkozólag már megtett intézkedést 
csakhamar beszüntettek. Báró Sennyey főtárnokmester 
1866. augusztus 1-én magához hivatta Lányi Jakab pesti 
hitközségi elnököt, s előtte „odanyilatkozott, miszerint 
elnök urat felhatalmazza az egész ügyet mint nem tör
téntet tekinteni és minden intézkedést félbenhagyni.“ 
Ezzel el volt temetve egy újabb zsidóadó eszméje.31)

Nem érdektelen még feljegyezni Preuer Jakab nagy
váradi lakos nevét, ki 1863-ban a római pápától kitün
tető érmet és pátenst kapott, mely a pápai hadseregben 
tanúsított vitézségéért élethossziglan napi 24 krajcárt 
biztosit számára*.

Mindezekből megállapíthatjuk, hogy az ipari, föld
művelői, kereskedői téren, a szabad tudományos pályá
kon és a katonaságnál egyaránt, mindenütt, hol a; zsidó 
munkaerejét kifejthette, szorgalmas munkájával és ko
moly életfelfogásával becsületet hozott a magyar és a 
zsidó névre egyaránt.

2. .4 társadalom és a zsidók.
Mindegyre szövődtek a szálak, melyek a zsidót 

hozzáfűzik a magyar nemzet testéhez. A polgári élet 
minden terén helytálló zsidóknak a felekezeti kereteken 
túllépő kulturális és jótékonysági cselekedetei egyrészt 
— a felvilágosodott keresztények szabadelvűségének

8l) W o 1 f: i, m. 152. 1. és pesti iiitk. jegyzők. 1866. év 
223. és 254. szám.
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megnyilvánulásai, másrészt: ezek azon nemes szálak, 
melyek zsidót és keresztényt egybekötöttek a magyar 
nemzet egységébe.

Nem volt oly nemzeti mozgalom, melyhez a zsidó 
ne hozta volna el szellemi és anyagi erejének javát. Mi
dőn 1850. tavaszán Pozsony városát elöntötte a Duna 
vize, a hazai zsidók elfelejtve az 1848. évi véres husvé- 
tot, a pozsonyi nyárspolgárok által rendezett zsidóüldö
zést, nagy összegekkel járultak a vizkárosultak felse
gélyezéséhez. Az 1854. évi államkölcsönre élénken je
gyeztek a zsidók. A trónörökös születésének örömére 
1858. augusztus 21-én Deutsch Ignác aradi kereskedő az 
ottani vár tettesd legénységét hússal és borral látta el. 
Schey Fűlőp az 1859. évi háború céljaira nagy áldoza
tokat hozott, ami fölött Albrecht főherceg megelégedé
sének adott kifejezést. A főherceg a pesti chevra kadi- 
sához is intéz 1859. junius 26-án köszönő-levelet, amiért 
„a háboruokozta megnövekedett kiadásokhoz nagyon te
kintélyes összeggel járult; ezen hazafias adomány lé
nyegesen hozzá fog járulni a háború sikeres befejezésé
hez." Schey Fülöp egyébként Kőszegen egy Albrecht fő
herceg nevét viselő szegényházat alapított minden fele- 
kezetüek számára. 1860-ban a tudományos akadémia 
céljaira több zsidó hitközségben eredményes gyűjtés 
folyt, ép úgy részt .vettek a Petőfi- és Széchenyi-szobor 
javára megindított gyűjtésekben.

A helyi érdekű kulturális és jótékonycélu cseleke
detek szép példáját adta Krása Dávid zsidó földbirtokos, 
ki 1861-ben a leégett sopronmegyei Szécsennek lakóit 
bőségesen támogatta; az újvidéki hitközség plédig 1862- 
ben az ottani szerb gimnázium céljaira ezer forontot 
adományozott. Schreyer Menyhért aradi kereskedő 1860- 
ban, a birtokképesség kimondásakor 5000 forintos alapít
ványt létesített minden felekezetű aradi szegény segé- 
gélyezésére. Schossberger S. W. 1863-ban, elnyervén a 
magyar nemességet, 10.000 forintot adott át a budai hely
tartónak irodalmi törekvések támogatására. Qoldberger 
Erzsébet, a neves budai Goldborger-család feje, 1867-ben 
20.000 forintot adott a honi ipar és kereskedelem istá- 
polására, 2000 forintot pedig a honvéd-alap javára. 1868- 
ban a Kisfaludy-társaság alapitó tagjai közé több zsidó 
kereskedő lépett nagyobb összeggel.

A napról-napra gyarapodó pesti hitközség anyagi tá
mogatását nemcsak a főváros sok zsidó szegénye, nem
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csak az ország, sőt a kontinens majdnem minden zsidó 
hitközsége vette igénybe, hanem nem volt oly kulturális 
vagy jótékonysági intézmény, melyhez e hitközség ne já
rult volna támogatásával. Többek között 1852-ben az 
eperjesi evangélikus főiskola, 1854-ben az ungvári városi 
kórház, a pesti polgári kórház, 1855-ben a pesti bölcsőde- 
egylet, a pestkhrületi vizkárosultak, a dobsinai tiizkáro- 
sultak, 1856-ban a pesti városi szegényház, 1857-ben a 
besztercei tűzkárosultak, 1858-han a pesti evangélikus 
főiskola, 1862-ben a tabáni tüzkárosultak, 1864-ben a 
templomukat renováló ferencrendi barátok és a templo
mot épitő tót-evangélikus község lel támogatókra a pesti 
zsidókban. Az 1866. évi háború idején a pesti zsidó 
kórház 3 hónapig ápolt és gyógyított minden felekezetű 
sebesült katonát s a hitközség iskolaépületei két hóna
pon át katonai célokra szolgáltak, aput a csász. kir. fő
parancsnokság köszönő átiratban ismert el.32) Itt említ
jük meg Holiischer Farkas nevét, (mh. 1855.) ki 45.000 
forintot kitevő egész vagyonát 1848-ban kelt végrende
letével a pesti hitközség jótékonysági és művelődési cél
jaira hagyományozta.

De mind gyakrabban találkozunk oly esettel is, mi
dőn a keresztény a zsidóban a magyar polgártársat látja 
és ezért törekvéseiben támogatja. Báró Geringer polgári 
kormányzó 1851. decemberében az óbudai zsidó szüköl- 
ködők támogatására pénzsegélyt küld. Gróf Batthányi 
Fülöp 1856-ban ad temetkezési helyet a nagykanizsai 
zsidóknak, kiknek szegényeit a város 500 forinttal tá
mogatta. Szuknovits Jakab címzetes kanonok 1856-ban 
Palánkén saját költségén kórházat épit, mely a beteg 
zsidók számára is nyitva áll. Az 1854-ben avatott szar
vasi zsidó templomhoz iá keresztény polgárság 600 fo
rinttal járult. Midőn a turóemegyei Szucsánban 1858. 
május 1-én tűzvész pusztított, gróf Attems pozsonyi 
helytartósági alelnök minden felekezetű károsultat ré
szesített támogatásban. Pozsony városa 1859-ben 800 
forinttal segélyezte a zsidó iskolát és 1600 forinttal a 
zsidó szegényeket. Újvidék, Baja, Tata városa ugyan
csak támogatja a zsidó iskolát. Nyíregyháza városa 
1862-ben támogatásával hozzájárul a templom és iskola 
felépítéséhez. Kassa városa 1863-ban temetőhelyet ad a 
zsidóknak és előnyös kölcsönt a templomépités céljaira. 
Gróf Cziráky  János, a főrendiház alelnöke, 1867-ben a

” ) A pesti hitk. illető évi jegyzőkönyvei.
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lovasberényi hitközséget támogatta építkezéseinél. 
Ugyancsak 1867-ben a koronázási ünnepségeket rendező 
bizottság koronázási ajándékul 400 forintot osztott ki a 
pesti szegény zsidók között.

A felsorolt példák is már eléggé bizonyítják, hogy a 
zsidók hazafias és művelődési törekvései elismerést és 
támogatást találtak a felvilágosult keresztények köré
ben. De sokkal jobban bizonyítják ezt azon esetek, mi
dőn hatóságok és keresztény polgártársak bizalmuk je
léül zsidókat ruháztak fel polgári tisztségekkel. 1851-ben 
a helytartóság által kinevezett budai városi tanácsnak 
három zsidó tagja is van, dr. Löblin Ignác r^dig iskola
tanácsos lett. Pest tanácsa több zsidónak megadta 1852- 
ben a teljes polgári jogot, sőt Goldberger Károly köz
ségi tanácsos, Kassowitz J. H., Weiss M. A., Holitscher 
Farkas és Boskovits J. L. iskolatanácsosok lettek. Sze
geden községi tanácsosok lettek Politzer Salamon és Le- 
derer Jakab. Zsidó községi tanácsosokat választott 1856- 
bam Kula, Nagyvárad, Tata, Szombathely és Sátoralja
újhely lakossága. A városi árvaszék Aradon zsidó ül
nököt választ, 1858-ban Rohoncon zsidót választanak he
lyettes városbirónak, Körmenden pedig zsidó kerületi 
jegyzőt. A nyitramegyei Bzinicben 1859-ben zsidót vá- 
Választanak községi bírónak.

E jelenségek igazolják, hogy a nemzeti elnyomatás 
évtizedében a zsidók és keresztények mind jobban meg
értették egymást a magyar haza ügyeinek közös szolgá
latában. De közeledett már az önkényuralom megeny- 
hülésének ideje, mely az 1860. évi októberi diploma nyo
mában támadt. A nemzeti élet ébredésének első heteiben 
a főváros polgárai zsidó-keresztény testvéresülési ünne
pet rendeztek. 1860. december 19-én vagy 400 polgár 
Török Pál pesti református lelkész elnöklete alatt nép- 
gyülést tartott, melyen Jókai Mór, Tóth Kálmán, több 
mágnás, egyetemi tanár és művész jelent meg. Besze 
János híres népszónok, a pénzügyi bíróság későbbi el
nöke, a népgyülés szónoka arról szólott, hogy a szabad
ságharcban közösen kiontott vér megalapozta a zsidó
keresztény testvéresülést. Másnap, december 20-án, a 
polgárság óriási nemzeti zászló alatt a zsidó templomba 
vonult, hol Meisel főrabbi hazafias beszédet tartott és 
megáldotta a tömeget, mely a hymnus eléneklése után 
szétszéledt.33) 3

3S) V a d á s z :  A pesti zsidó templom. Budapest, 1909. 19. 1.
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Az önkormányzatukat visszanyert vármegyék újból 
megalakulván, mindenfelé zsidót is választottak a me
gyei állandó bizottságokba, igy többek között Aradon 
(Steinhardt rabbit is), Nagyváradon, Eperjesen, Temes-, 
Torontói-, Bihar-, Fehér-, Csongrád- és Qömörmegyében. 
Legliberálisabb volt Zemplén vármegye, mely nemcsak 
16 zsidót választott az állandó bizottságba, hanem több 
zsidót megtett tiszteletbeli és valóságos megyei orvossá, 
mig egyes falvakban zsidót választottak bírónak. A me
gyei közgyűlés azon ifjak közé, kiket az országgyűlésre 
küldött, hogy alkalmuk nyíljék a politikai életben gyakor
latot szerezni és hogy az országgyűlési tárgyalásokról 
jelentést tegyenek a vármegyének, Mezei Mórt is meg
választotta. 1861-ben a pesti és aradi kereskedelmi és 
váltóbiróságba zsidó tagokat is választottak. A szegedi 
lakatoscéh 1862-ben zsidót választott másodelnökül.

Az alkotmány visszaállitása után, 1867-ben a vár
megyékben és városokban megismétlődtek az 1861. évi 
szabadelvű megnyilatkozások és majdnem mindenütt zsi
dót is választottak a megyei és városi bizottságokba és 
tisztségekbe, főleg a megyei orvosi állásokba. Szabad 
királyi Pest város tanácsa 1867. julius 8-án felszólítja a 
liitközséget, hogy az árvagyám, az adó- és katonaügyi 
bizottmányokban a hitközség elöljáróságának 3 tagja is 
vegyen részt.34)

Rosenberg Lipót, aradi hitközségi jegyző tisztelet
beli városi jegyző lett, Ludassy Móric a miniszterelnök
ség sajtóirodai főnöke lett, miniszteri osztály tanácsosi 
ranggal. Szentkirályi Móric pesti főpolgármester aján
latára 1867-ben „Egyenlőségi Kör“ alakult, melynek fel
adata volt minden polgár egyenjogúsítására törekedni, 
felekezetre való tekintet nélkül. A körnek csakhamar 600 
taigja volt, köztük 250 zsidó. Klapka György 1848-as tá
bornok volt az elnök, Barnay Ignác, a pesti hitközség tit
kára az alelnök, Mezei Mór és Schweiger Márton igazga
tósági tagok. A 60 tagú választmánynak 25 zsidó tagja 
volt, köztük dr. Kohn Sámuel pesti rabbi és Fenyvessy 
Adolf, az országgyűlési gyorsiroda főnöke. A kör 1868. 
január 1-én tartott ülésén a zsidók egyenjogúsítása fö
lötti örömét fejezte ki.

Az 1868-ban megalakult országos közegészségügyi 
tanácsba a kormány több zsidó orvost is nevezett ki. 
1869-ben pedig, az általános országgyűlési képviselővá-

34) Pesti hitk. levéltár Zsp. III. 345. szám.



46

tisztásoknál a zsidók nemcsak teljes mértékben gyako
rolhatták —• első ízben — a választói jogot, még pedig 
Jti-ki politikai meggyőződése szerint a kormánypárt, 
vagy az ellenzék jelöltjére adván szavazatát; hanem 
Wahrmann Mór, mint egyhangúlag megválasztott pest
lipótvárosi képviselő, első zsidóként került a magyar tör
vényhozó testületbe. A Nyírbátorban fellépett másik 
zsidóhitü képviselőljelölt, Matulel Pál, a rutén papság 
féktelen izgatásai folytán kénytelen volt a jelöltségtől 
visszalépni.

Nemcsak a polgártársak tiintették ki az lairra érde
mes zsidókat bizalmuk jelével, hanem ezek nemes törek
vései legfelsőbb helyen is méltánylásban részesültek. 
Skreinka Károly jeles aradi tanító 1854-ben az arany ér
demkeresztet, dr. Löblin Ignác budai orvos, iskolataná
csos, a koronás arany érdemkeresztet, Popper győri 
nagykereskedő 1855-ben jótékonysága elismeréséül a 
Ferenc József-rend kitüntetését, dr. Gr ősz Frigyes, a 
neves nagyváradi orvos 1857-ben a koronás arany ér
demkeresztet nyerte. Schey Fiilöp, ki 1858-ban Kőszegen 
szegényházat alapitott, meghívást nyert Albrecht főher
ceghez az udvari ebédre — az első eset nálunk, hogy 
zsidó ember királyi herceg asztalának vendége volt; 
nemsokára ezután „koromlai" előnévvel nemességet nyert. 
Ö az első magyar zsidó, kit nemesi rangra emelt az 
uralkodó, még pedig az akkori politikai viszonyok foly
tán osztrák nemesi rangra. Az 1860. év folyamán arany 
érdemkereszttel tüntette ki az uralkodó Fassel B. Hirs 
nagykanizsai tudós főrabbit, kit tudományos munkáinak 
elismeréséül több külföldi uralkodó is kitüntetett; továbbá 
Bach József pesti hitszónokot, Spitz Illés győri állomás
főnököt, Schreyer Menyhért aradi hitk. elöljárót. Az 1862. 
évi londoni világkiállítás résztvevői közül Fischer Mór és 
Posner K. L. nyertek kitüntetést az uralkodótól. Schoss- 
berger S. W. pesti kereskedő és hitközségi elnök 1863- 
ban „tornyai" előnévvel nemesi rangnai emeltetett, még 
pedig már magyar nemességre; az első magyar zsidó 
nemes Kunitzer Mózes néhai budai rabbinak volt a veje. 
1866-ban Fischer Mór, 1867-ben dr. Moskovitz Mór, Gold- 
berger Erzsébet és Ludassy Mór emeltetett nemesi rang
ra. A koronázási ünnepségeket rendező bizottságnak több 
zsidó tagja volt, kik közül Schossberger Henrik, Wahr
mann Mór és Steiner Hermáim királyi kitüntetésben 
részesült.
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A 19-ik század szerette magát a felvilágosultság ko
rának nevezni. Meg is felel a valóságnak, hogy az euró
pai államok legtöbbje e század folyamán adta meg zsidó- 
hitü lakóinak a polgári egyenjogúsítást. Az eddig felso
rolt példákból látjuk, hogy hazánkban az egyenjogúsítás 
nemcsak elmélet volt, hanem az uralkodó, a kormány 
és a polgárok egyaránt a gyakorlatban is elismerték a 
zsidók polgári jogait és méltányolták polgári erényeit. 
De mint mindenütt, úgy hazánkban is akadtak még olya
nok, kik nem akarták észrevenni a kor haladását és a 
középkor türelmetlen szellemét szerették volna továbbra 
is uralmon tartani.

Még 1851-ben, midőn érvényben volt az egyenjogú- 
sitó olmützi alkotmány, a pozsonyi városi tanács csak a 
kormány rendeletére adta meg kénytelen-kelletlen zsi
dóknak is a városi polgárjogot. Ugyanakkor Kolozsvár 
és Nagyenyed tanácsa elhatározta a'zsidók kiutasítását 
a városból. Vérváddal is illették a zsidókat 1852-ben 
Esztergomban, 1856-ban a tolnamegyei Iregen és 1859- 
ben Liptószentmiklóson. Mig a két előbbi helyen a vak
lárma csakhamar elült, Szentmiklóson a zsidó pékmes
ter, ki ellen a rágalmat szőtték, bántalmaknak volt ki
téve a csőcselék részéről. A zemplénmegyei Varaiméban 
is terjesztették 1859. husvétján a vérvád meséjét, de a 
szolgabiró erélyes fellépése elhallgattatta a koholt vádat. 
Ugyancsak a hatóság gyors közbelépése fojtotta el Po
zsonyban 1860. tavaszán néhány suhanc tervét, hogy 
megismételjék az 1848. évi véres husvétot.

A középkori deresrehuzás is feltűnt olykor-olykor ki
sérteni sírjából. A sárosmegyei Somos községben a fő
szolgabíró 1861-ben tizenkét botütésre ítélt egy zsidó 
asztalost, ki önvédelemből meg mert ütni egy nemes em
bert — 13 évvel azelőtt. A középkori ítéletet nyilváno
san, a templomtéren hajtották végre. A külföldi sajtó 
megbotránkozással tárgyalta az esetet és a Bécsben diá- 
koskodó zsidó joghallgatók az udvari kancelláriához be
nyújtott feliratban tiltakoztak „a nemzet szégyenére tör
tént esemény" ellen. 1862-ben a kassai városi alkapi- 
tány „tévedésből" elfogat és megkinoz egy zsidó ifjút. 
Máramarosmegye 1861. elején, nyomban az autonómia 
elnyerése után elhatározta, hogy az utolsó 12 év alatt 
bevándorolt zsidók utasittassanak ki a megyéből. Ung- 
megye még 1868-ban is azt határozza, hogy azon 1840. 
óta letelepedett zsidók, kik ittlétük jogos voltát nem tud
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jak igazolni, kutasitandók; a belügyminiszter azonban 
megsemmisítette a határozatot. Marosvásárhelyen a 
csőcselékkel szövetkezett diákok 1862-ben feldúlták a 
zsidó templomot, mert a zsidók megvertek egy garázda 
legényt, ki istenkáromló módra zavarta az istentisztele
tet. A pozsonymegyei Somorján még 1866-ban sem tűr
tek zsidót, sőt még a község orvosa is, ki történetesen 
zsidó volt, egy szomszédos faluban kellett, hogy lakjék. 
Az eperjesi diákok pedig virtusnak tartották, hogy éjnek, 
idején véresre verjenek egy zsidó orvost, ki betegétől 
távozott.

De még az ország fővárosában, Pesten sem tudtak 
a polgárok mindig megmenekülni az előítélet elavult bi
lincseitől. 1867-ben megalakultak a sajtóvétségek fölött 
Ítélkező esküdtbiróságok. Miután az 1848. évi sajtótör
vény nem zárja ki a zsidót ezen bíróságból, Horváth 
Boldizsár igazságügyminiszter 1867. május 17-én elren
delte, hogy ebbe zsidók is választassanak. A pesti kije
lölő-bizottság ennek ellenére egyetlen zsidót sem jelölt a 
biróságba. Példáját követték Debrecenben, Eperjesen és 
Nagyszombaton. Csak a miniszter erélyes utasítására 
kerültek be a zsidók is e bíróságokba.

1862-ben oly helyről részesültek a zsidók megtámad- 
tatásban, ahonnan legkevésbé várták. Trefort Ágoston, 
a későbbi kultuszminiszter, Eötvös József sógora, ki 
1861-ben mint képviselőjelölt a zsidók emancipálása mel
lett nyilatkozott, 1862. december 1-én a Tudományos Aka
démián előadást tartott a  magyarországi társadalomról. 
Itt is szót emelt a zsidók egyenjogúsítása mellett, el is 
ismerte, hogy a zsidó éleseszü, szorgalmas, takarékos, 
családi élete tiszta — de van a zsidóságnak egy rétege, 
mely rossz tulajdonságainál fogva káros hatással van a 
népre. Trefortnak alaptalan vádjait Löxv Lipót a Ben- 
Chananjában nyilt levélben cáfolta meg, Meisel a pesti 
szószékről utasította azokat vissza és a, szabadelvű sajtó, 
főleg Pompéry János lapja, az „Ország", elitébe az aka
démikust.

A tudós politikusnál szabadelvűbb volt Ivánka Imre 
nógrádmegyei földbirtokos, ki 1862-ben földvásárló tár
sulatot tervezett, mely a kistőkéseknek is lehetővé akarta 
tenni a földszerzést. Némelyek a mozgalmat zsidóelle
nesnek akarták feltüntetni, mire Ivánka kijelentette, hogy 
az egész mozgalom az uzsora ellen irányul; már pedig
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elég zsidó van, ki távol áll az uzsorától, mig elég ke
resztény van, ki uzsoráskodik.

3. A zsidók magyarosodása.
A zsidókkal szemben megnyilatkozott ellenszenv 

nem tántorította el, de az irántuk megnyilatkozott ro- 
konszenv csak megerősítette őket azon buzgalmukban, 
hogy polgárosodásuk és magyarosodásuk által a haza 
hasznos fiaivá váljanak. Láttuk már, hogy a polgári fog
lalkozás minden ágában hozzájárultak a haza gazdasági 
életének felvirágoztatásához, amint azt a sok elismerés 
is igazolja, melyben részük volt. Nem kisebb eredményt 
értek el a magyarosodás terén is és mondhatjuk, hogy 
az emancipáció idején a hazai zsidóság intelligenciája 
és ifjúsága teljesen magyar volt, mig rövid idő múlva az 
egész zsidóság zöme, mely érzelmében ,> mindig magyar 
volt, nyelvében is azzá vált.

Már a XlX-ik század első felében, főleg az 1839—40. 
évi országgyűlés szabadelvű szellemének hatása alatt 
indult meg a zsidók magyarosodása. Az 1843-ban Pes
ten alakult magyarító egylet s az ország minden vidé
kén keletkezett zsidó olvasókörök áldásos munkálkodása 
nyomán bevonult a magyar nyelv a családokba, az isko
lákba és némely helyütt a templomba is. 1847-ben hang
zott el Kossuth Lajos nyilatkozata, hogy bár másajku 
népek is oly hajlamot tanúsítanának a magyar nemzeti
ség előmozdítása tekintetében, mint a zsidók.

A szabadságharcot követő szomorú évtized azonban 
elfojtott minden nemzeti törekvést; az erőszakkal néme- 
tesitő bécsi hatalom elnyomta a zsidók magyarosodási 
buzgalmát is. Midőn az 1850. évi népszámlálásnál a so
mogyi zsidók mind magyar nemzetiségiieknek vallották 
magukat, a hatóság ezen bevallást nem fogadta el. A 
pesti izraelita kézmü és földmivelési egylet alapszabá
lyainak kiadását pedig Protmann rendőrfőnök 1853-ban 
betiltja, mert annak egyik szakasza a tanoncok köteles 
tantárgyává teszi a magyar nyelvet.™)

Alig enyhült az abszolutisztikus erőszak nyomása, 
alig hogy a magyarság 1860-ban ismét lélekzethez jutott, 
máris ott voltak a zsidók, hogy felvegyék az 1848-ban 
elejtett fonalat és hogy tovább szőjjék a magyarosodás 
kötelékét, mely őket összefűzi a hazával, a nemzettel. 35

35) T e n e z e r :  Album, I. füzet 22 1. Pest 1869.
4



Általános lett közöttük a magyar nemzeti viselet és ipar
kodtak mindenben teljesen magyarokká válni.

Midőn a nemzeti érzés ismét megnyilatkozhatott, a 
pesti magyarító egylet „Izraelita Magyar Egylet" néven 
újra feléledt és célul tűzte ki „hitfeleinknek ma
gyar és a magyar nemzetnek izraelita irodalmat sze
rezni".86) 1860. november 13-án összegyűltek a régi 
„Magyarító Egylet" még életben lévő tagjai, átdolgozták 
annak alapszabályait és uj tagokat gyűjtöttek. Egy hét 
alatt 600-nál több tag jelentkezett. Az átdolgozott alap
szabályok 1861. március 18-án nyertek hatósági jóváha
gyást, mire az április 7-én tartott közgyűlés megválasz
totta a tisztikart. Dr. Rózsay József lett az elnök, Mezei 
Mór az első titkár. (1865-ben dr. Pallóik Henrik lett az 
elnök.) Egyleti helyiséget béreltek, azt minden magyar 
hírlappal és folyóirattal szerelték fel. Hetenként egyszer 
nyilvános felolvasásokat tartottak, melyeken sok érté
kes, eredeti dolgozat került felolvasásra, számos hallgató 
jelenlétében.

Nem érdektelen, hogy mi mindenről olvastak és tar
tottak előadást az egyletben. Pserhofer Sámuel orvos 
embertani előadást tartott minden szombat délután. Ágai 
Adolf pedagógiáról, Fenyvessy Adolf a gyorsírásról, dr. 
Hirschler Ignác a szemészetről, dr. Rózsay József a víz
ről, dr. Hasenfeld Manó az ásványvizekről, Deutsch Hen
rik a régi héberek felolvasási módszeréről, Tenczer Pál 
a magyar nyelvről, dr. Kohn Sámuel (1867-ben) minden 
második szombaton a zsidó irodalomról, dr. Stiller Ber- 
talan orvosiamról olvasott. Itt tartott dr. Hirschler Ignác 
1865. október 18-án Kern Jakab fölött emlékbeszédet, 
mely annakidején páratlan hatást keltett'17) Valóságos. 
népakadémia volt az Izraelita Magyar Egylet, mely a 
magyar nyelvvel együtt általános műveltséget terjesz
tett a zsidóság körében s melyről felújítói méltán álla
pították meg, hogy gyors megalakulása és elterjedtsége 
igazolja, „hogy hitfelekezettink szelleméletében hézagot 
betöltendő volt."

A régi Magyarirtó Egylet által 1848-ban kiadott 
évkönyv mintájára és folytatásaképen 1862-ben kiadott 
az egylet egy érdekes és változatos tartalmú naptárt és 39 * * *

39) Első magyar izraelita naptár és évkönyv 5662-ik évre.
Pest. 1862.

*7) Nyomtatásban is megjelent: Emlékbeszéd Kern Jakab
relett. Pest, 1866.
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évkönyvet. Magyarnyelvű tanfolyamat tartottak, melyen 
Tenczer Pál volt a tanár s melyet sok tanitóképezdész 
látogatott, ami már azért is üdvös volt, mert az akkori 
zsidó taíriitóképezde éppen a magyarság tekintetében ál
lott rossz lábon. Az egylet különben is gondot fordított 
az iskolákra és kiadta az „első magyar-héber-német han
goztató s elemi olvasó" könyvet, mellyel megkezdte az 
abszolituzmus idején elnémetesitett zsidó iskolák ma
gyarosítását.

Tervbe vették „a mózesvallásuak excgézisének és 
a magyar nyelv ujabbkori haladásának megfelelő" bib
liafordítás elkészítését is. Az egylet 1862. március 13-án 
tartott egyik ülése öttagú „bizottmányt" küldött ki a for
dítás szerkesztésére. A bizottság elnöke volt Löw Lipót 
szegedi rabbi, tagjai pedig Zipser Mayer rohonci rabbi, 
Steinhardt Jakab aradi rabbi, Groszmann Ignác pesti je
les tanító és a „magyar irodalommal foglalkozók közül" 
Mezei Mór. A bizottság 1863. augusztusában tartott ülése 
elhatározta, hogy a héber szöveggel együtt, rövid jegy
zetekkel kisérve, adassék ki a fordítás. A 3 rabbi díjta
lanul vállalta Mózes öt könyvének fordítását, a többi 
szentirási könyv fordítására még pedig egyelőre csak 
a prófétai könyvekre — pályázatot Írtak ki. A fordítási 
dijak 50 és 175 forint között voltak egy-egy könyvre 
megállapítva. A próbaforditások 1863. december 31-ig 
Löw Lipótnál voltak benyújtandók. Több próbadolgozat 
érkezett be, de Löw Lipót 1865. november 28-án azt irja 
róluk dr. Hirschler fgnácnak, hogy „a pályázók közt 
nincs egyetlenegy hivatott sem". A fordítási terv nem is 
valósult meg. A kongresszusnak 1869. február 20-án tar
tott ülésén újból szóba került a bibliafordítás, melyet 
azonban csak az Izr. Magyar Írod. Társulat tudott meg
valósítani. (1898—1907.) Mindenesetre a Magyar Egy
leté a kezdeményezés érdeme.

Épp úgy nem tudta megvalósítani az Egylet azon 
tervét sem, hogy a Tudományos Akadémia közreműkö
désével összeállítsa a magyarországi zsidók statisztiká
ját. Ezen terv a hitközségek részvétlensége folytán nem 
tudott valóra válni, miután nem közölték a szükséges 
adatokat.

A magyarosodásban a pesti hitközség járt elől jó 
példával. 1860-ban Meisel főrabbi ajánlatára elhatározta 
egy magyar hitszónok alkalmazását:39) Az istentisztelet

38) Pesti hitk. jegyzők. 1860. év 386. szám.
4*
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részére magyar egyházi énekeket íratott Tatay Adolffal* 
melyeket Friedmann Mór főkántor zenésitett meg. A 
magyar prédikáció azonban csak 1866-ban vonult be a 
pesti templomba, amidőn dr. Kohn Sámuel megválaszta
tott rabbivá és magyar hitszónokká. Még 1860. novem
ber 12-én körlevelet intéz a pesti hitközség az ország 
többi hitközségéhez, melyben hangoztatja, hogy miután 
ismét magyar lett a hivatalok és iskolák nyelve, kívána
tos, hogy a zsidó ifjúság alaposan tanulja meg a honi 
nyelvet. A pesti hitközség ezen célnak elérésére iskolái
ban meghonosította a magyar tannyelvet, a templomban 
a magyar egyházi énekeket és a családokban a magyar 
hírlapokat.39)

Löw Lipót Szegeden 1860-ban ismét beviszi a 
templomba a magyar szót; az aradi és más hitközségek 
is felújítják templomban és iskolában a honi nyelvet. 
Csakhamar keletkezőben van a magyar homiletikai iro
dalom: Morgenstern Mihály (Marcali 1860.), Braun Sa
lamon (Putnok 1863.), Hochmuth Ábrahám (Veszprém 
1865.), dr. Klein Mór (Miskolc 1867.), dr. Kohn Sámuel 
(Pest 1867.), Strasser D. L. (Kula 1867.), Stern Albert 
(Újpest 1867.), dr. Cohné József (Fogaras 1867.), Harnl- 
ler Márk (Aszód 1868.), dr. Kohut Sándor (Székesfehér
vár 1868.), Singer Péter (Várpalota 1868.), Ehrlich Ede 
(Pécs 1869.) rabbik magyar egyházi beszédei nyomta
tásban is megjelennek. Némely helyütt az ifjúság már 
türelmetlenül követeli a magyarosodást és Nagyváradon 
macskazenével kedveskedik az elöljáróságnak, mely 
nem tudja magát elszánni arra, hogy a templomban ma
gyar szó hangozzék el. Több hitközségben megismétlő
dik a szabadságharc előtti eset, hogy a magyarul még 
nem tudó rabbik német nyelven buzdítják az ifjúságot 
a magyarosodásra; igy tett például Nyitrán a bajor 
származású Eeuchtwang rabbi is.

A fővárosban megindult Rokonstein Lipót, majd 
Mezei Mór és Tenczer Pál szerkesztésében az első ma
gyar nyelvű zsidó felekezeti lap, a „Magyar Izraelita', 
mely elkeseredetten küzdött mindem ellen, ami német' s 
melynek szókimondása miatt gyakran gyűlt meg baja á 
hatóságokkal. Legrosszabbul jártak az abszolutizmus 
idején bejött német tanítók, kiket a türelmetlen ifjúság 
szeretett volna kiűzni az országból; de e tanítók egy1 
része rövid nehány év alatt teljesen m egm agy a r o so d ott.

,e) U. o. 1860. év 376. szám.
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A feléledő magyar nemzeti irodalomnak zsidó mun
kásai is támadnak: a már emlitett újságírókon kívül 
farkas Albert, kinek egy darabja (Nápolyi Anna) 1862- 
ben, a Nemzeti Színházban színre került, Tatay Adolf, 
kinek francia szindarabforditásait a budai színház hozta 
••zinre, Bodor Károly regényforditó, Ormódy Bertalan, 
a fiatalon elhunyt jeles iró (mh. 1869.), Angyal Anna 
tárca- és regényirónő (mh. 1874.)

A magyarosodás utján mindinkább előre haladó zsi
dóság minden alkalommal tanujelét adta hazafias érzel
mének is. Midőn Kazinczy Ferenc születésének századik 
évfordulóját 1859-ben nagy ünnepségekkel ülte meg a 
nemzet, a zsidók élénk részt vettek a nemzeti ünnepsé
geken és az országos adakozásban is, melylyel megte
remtették a Kazinczy-alapot. Széchenyi Istvánnak, a 
legnagyobb magyarnak halálát 1860-ban a legtöbb hit
község gyászistentiszteleten siratta el. A pesti templom
ban 1861. április 8-án, az első halotti évfordulón tartott 
gyászistentiszteleten Palóczy országgyűlési korelnök is 
megjelent, több képviselő kíséretében. Meisel főrabbi 
mesteri gyászbeszédének hatása alatt több keresztény 
vendég a templomból kimenet, éltette a testvóriesülést. Az 
1861-ben tragikus véget ért gróf Teleky László emlékét 
;s kegyelettel ünnepelték meg a zsidó templomokban. A 
pesti hitközség 1860. augusztusában eredményes gyűj
tést indított tagjai közt „a nemzeti elem hordozója", a 
Tudományos Akadémia alapjának gyarapítására és palo
tájának építésére. Midőn 1865-ben megnyílt az Akadémia 
fényes palotája, Zilz Mór pesti hitoktató héber költe
ményben köszönti a magyar tudomány iij csarnokát. A 
hitközség által kiadott „Ürömszózat" cimii költemény 
.íz akadémiai tagok között kiosztatott és Arany János 
‘itoknok 1866. julius 4-én közli a hitközséggel, hogy az 
Akadémia 1865. december 15-én tartott nyilvános ülése 
..igen kedvesen fogadta a Tisztelt község részéről azon 
..Öröm-szózatot", mely által e nemzeti ünnepélyt szin
tén üdvözölni kívánta.“,0)

A magyarosodásnak egyik megnyilvánulása volt, 
iiogy a zsidók tömegesen vettek fel magyar hangzású 
családi neveket. A kormány 1869. eleien el is rendelte, 
hogy az anyakönyvvezető rabbik vezessék be az anya
it nny vekbe a megtörtént névmagyarosításokat.

4“) Zilz:  Kol zimra. Örömszózat. Pest 1865. (A héber köl- 
-rinény 25 balsoros versből áll) — Pesti hitk iegyző'k 1865.
t'Y 57. szám.
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III. Felekezeti élet.
1. Tanügy. Felekezeti, irodalom.

Amire II. József császár törekedett a XVlII-ik szá
zadban, azt iparkodott a bécsi kormány is megvalósítani 
a szabadságharc után: a zsidó hitközségeket iskolák tar
tására kényszeríteni és ezzel a közművelődést, de egy- 
uttajl az elnémetesitést is terjeszteni. József császár ren
deleté folytán egyes hazai hitközségekben meg is nyíl
tak annak idején a népiskolák, hogy rövid idő múlva is
mét bezárják kapuikat. Csak a XlX-ik század első felé
ben keletkeztek a pozsonyi, aradi és pesti iskolák min
tájára zsidó népiskolák, melyek azonban nem József 
császár eszményét, a németesítést, hanem ajnagyaroso- 
dást terjesztették a hazai zsidóság körében. De~~az 
abszolutizmus leverte ez ifjú hajtást, a magyar zsidó is
kolát is és a bécsi kormány a hitközségekre reá kény- 
szeritette a német iskolákat.

Tagadhatatlan, hogy az abszolutizmus uralma alatt, 
1850-től 1860-ig egész Magyarországon és igy a zsidók 
között is oly magas színvonalú és általános eltcrjedtségii 
lett a népiskola, mint annak előtte még sohasem, — csak
hogy eszköz volt ez a németesitő kormány kezében. A 
helytartósági tanács a szolgabirák utján felszólította a 
hitközségeket, hogy haladéktalanul gondoskodjanak 
nyilvános iskolák felállításáról. A mindenesetre üdvös 
kényszer hatása alatt egymásután! keletkeztek zsidó nép
iskolák még oly helyeken is, hol eddig a chéderszerü 
zugiskolák voltak virágzásban. Mig 1848. .előtt -hazánk - 
ban csak 20—30 korszerű zsidó iskola volt, addig egy 
évtizedjeforgása után az egész országban 30Q-nál több. 
a tanügyi hatóság rendeletéinek megfelelő zsidó iskola 
létezett, melyek közül a jelesebbek nyilvánossági jogot 
nyertek, vagyis állami érvénynyel biró bizonyítványt 
adhattak. De a kormány minden szigora mellett is több 
hitközség akadt, mely még mindig nem tartotta szüksé
gesnek iskola nyitását, vagy ha elkerülhetetlenül meg is 
nyitotta az iskolát, azt csakhamar be is zárta.'")

Az iskolák a bécsi kultuszminiszternek 1850. rnáiv 
cius 19-én kelt rendelete folytán a katholikus papság 
felügyelete alá kerültek; a papok mellett a kormány által 
kinevezett zsidó iskolatanácsosok is gyakorolták az is-

") Ho eh nut t h: Die jüdische Schule. Miskolc, 185Ö, 
Ba r n,a-C s u k ás,i: A magy. zsid. fel. isk. Budapest, 1896; 
M án dl: A magyarországi zsidó iskolák. Budapest. 1909. .
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kólái felügyeletet. Az 1855. évi konkordátum, melyet a 
császári kormány kötött a római kúriával, teljesen a 
klérus fenhatósága alá hajtotta az egész monarchia: tau- 
iigyét és minden iskoláit. Ennek folyományakép jelent 
meg 1856. elején egy kormányrendelet, mely a zsidó ta
nítókat eltiltja keresztény gyermekek tanításától, 1857. 
november 7-én pedig azon újabb rendelet, mely szerint 
keresztény iskolákba csak az esetben vehetők fel zsidó 
tanulók, ha elegendő a hely. Ha sok zsidó tanuló jelent
kezik, számukra külön osztály nyitandó, nehogy az is
kola keresztény jellege káros behatás alá kerüljön. Né
mely egyházi főhatóság, igy pl. az esztergomi prímás és 
a váci püspök nem jó szemmel nézte, hogy a katholikus 
papság végzi a felügyeletet a zsidó iskolák felett, mert 
ezáltal az egyház mintegy elismeri a zsidó vallásfeleke
zetet, holott a katholikus papnak szent hivatása tiltja a 
nem katholikusok ügyét előmozdítani.*2!) Mindamellett a 
minisztérium kívánságára a papság továbbra is végezte 
az iskolafclügyeletet, még pedig legnagyobb része jóin
dulattal, minden felekezetiességtől menten, tisztán az ok
tatás és tanügy érdekét tartva szem előtt. Egy nagy hát
ránya mégis volt ,a katholikus felügyeletnek, hogy a még 
(dy jóakaratu katholikus pap se tudhatta ellenőrizni vagy 
irányítani a zsidó tanulók vallásos nevelését, ami pedig 
a felekezeti iskolának főfeladata.

A kormány gondoskodott tankönyvekről is: a
katholikus iskolák számára irt olvasókönyveket Wessely 
és Grünhut prágai tanárokkal átdolgoztatta oly módon, 
hogy a keresztény vallási jelleggel biró olvasmányokat 
zsidó tárgyú olvasmányokkal helyettesítették. Meg is 
volt a  bécsi kormány elégedve az eredménynycl és 
1853-ban a kultuszminiszter teljes elismeréssel nyilatko
zott a zsidó iskolák pontos működéséről, a tanítók szak
tudásáról és fedhetetlen politikai viselkedéséről. A te
mesvári cs. kir. tanfelügyelő pedig 1857-ben igy nyilat
kozott: „A zsidó tanulóifjúság kiváló szellemi képességű 
és mindenütt aláveti magát a fegyelmi szabályzat 
toknak.“

A tanítóknak általában kedvezőbb lett a helyzetük, 
mint volt azelőtt, mikor a hitközségek kényük-kedvük 
szerint alkalmazták, vagy küldték el őket. A helytartó
ság tudta nélkül nem volt szabad tanítót se alkalmazni, 
se elbocsátani. Főleg dr. Haas Mihály tankerületi fő-

*'-) W  o.í fi i. nt 232. I.
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igazgató, a későbbi szatmári püspök volt a zsidó tanítók 
igaz barátja. A tanügy további fejlesztése céljából & kor
mány 1855. elején elrendelte, hogy a jövőben csak az le
het tanító, ki preparandiát látogatott; a régi tanítók kö
telesek 3 év alatt letenni a képesítő-vizsgát. A következő 
1856. évi március 29-én legfelsőbb elhatározás jelenik 
meg az iskolaalap hováforditásáról s ez hivatva volt a 
tanügyet még magasabb színvonalra emelni.

Ismeretes, hogy a  magyar zsidóságot a császári 
hadsereg vezetősége a szabadságharcban való részvé
telért 2JJQÍh000  forint hadisarcra Ítélte. 1. Ferenc József 
1850. szeptember 2ö-án kelt rendeletével elengedte a 
hadisarcot, ehelyett azonban kötelezte az országban 
lakó zsidókat, hogy legalább 1 millió forintot fizessenek 
zsidó iskolai és tanügyi alap céljaira. A kormány fel
ügyelete alatt megalakult iskola alap-bizottság 1855-ig 
behajtotta és a kormánynak be is szolgáltatta a! végleg 
megállapított -1*200.000 forintnyi alapot. Az_1856. már
cius 29-iki legfelsőbb elhatározás a következőkben ha
tározza meg az iskolalap célját: 1̂  rabbikéjizö^iclM 1 i- 
tása, 2. minden közigazgatási területen'egy-egy minta- 
főelemi iskola létesítése, 3. szegénysorai vak és siket
néma gyermekek részére alapítványi helyek szervezése. 
A kormány négy mintaiskolát létesített: Pesten, Temes
váron, Pécsett és Sátoraljaújhelyen. A mintaiskolák ta
nítói, mint cs. kir. hivatalnokok, függetlenek voltak a hit
községektől. Az 1857. őszén felállított pesti mintaiskpfát, 
mely nemcsak Magyarországon, hanem az egész mo
narchiában az első zsidó állami intézet volt, két év múlva 
egybekapcsolták a mai napig is fennálló tanitóképezdé- rj 
vei, A többi mintaiskola az 1868—9. évi kongresszus ha
tározata értelmében! az 1871—2. tanév végével fel
oszlott.43)

A mintaiskolák elrendelésének évében, 1856-ban a 
kormány magyar olvasókönyveket is íratott, melyek át
vizsgálására a budai helytartóság Löw Lipót rabbit 
kérte fel, ki megbízást nyert egy bibliai történet meg
írására is és ki 1857-ben Csongrádmegye zsidó iskolái
nak felügyelőjévé neveztetett ki. ö  volt akkor az egyet
len zsidó tanfelügyelő.

A bécsi kultuszminiszter 1858. tavaszán jónak látta
“ ) M e z e i :  Az izraelita orsz. iskolai pénzalap. Pest, 1862. 

— B á n ó c z i :  Az országos izr. tanítóképző intézet története. 
Budapest, 1897., 1—23. I.
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újabb rendelettel szabályozni a zsidó iskolákat. Eszerint: 
1. A nyilvános zsidó iskolák a keresztény iskolák min
tájára rendezendők be. 2. A tananyag, beleértve a vallás
tant is — a  héber nyelv kivételével — heti 20 órában 
fejezendő be. 3. Rendesen fizetett tanítókat kell alkal
mazni. 4. A tanító csak egy osztályban köteles tanítani. 
5. A tanító nem bocsátható el önkényesen. 6. A héber 
nyelv, mint külön tárgy tanítható, de a tanulók megter
helése nélkül. 7. A leányok kézimunkára is tanitanidók. A 
zsidó iskolák számára újból átdolgoztattak a tanköny
vek, melyekben azonban ez újabb átdolgozás után is 
több keresztény vonatkozású olvasmány maradt, melyek 
zsidó tanulók kezébe nem valók.

Az J  860. évi októberi diploma, mely uj fordulatot 
jelent a magyar nemzet életében, uj fordulatot hozott a 
zsidó iskolák életébe is. A magyar nyelv, mely tiz._é.vig 
ki volt küszöbölve hivatalból és iskolából, bevonult az 
ö l megillető helyére/ A zsidó iskolák legtöbbje az . elsők 
Között volt, melyek a szabadon választott hitközségi dol
lárok intézkedése folytán ismét rnegmagyárosodtak. 
Voltak hitközségek, melyek a nemzeti élet ébredésének 
első lázas hónapjaiban elég igazságtalanok voltak régi. 
derék tanítókkal szemben és megfosztották őket állásuk
tól, mert nem tudtak egy éjjelen át megmagyarosodni. 
Némely hitközség azonban arra használta fel a vissza
nyert önállóságot, mely szabad kezet engedett a tanügy 
további vezetésében, hogy a már-már virágzásba jutott 
iskoláját bezárja és a régi ekédért állítsa visszai; rendes 
tanítóit elküldte, hogy zugtanitőkra bízza az ifjúság ok
tatását. Hitközségek és tanítók között ebből sok helyütt 
per támadt és a helytartóság gyakran kénytelen volt 
beleavatkozni az ügybe. Nagyjában azonban a zsidó hit
községek kiáltották ezen zökkenést is és az abszolút 
kormány tagadhatatlanul áldásos alkotását, az iskolát, 
továbbra is fentartották, főleg ott, hol müveit rabbik 
állottak a hitközség élén.

Az iskolák egészséges továbbfejlődését elősegítette 
á nem legszerencsésebben megszerkesztett hivatalos 
tankönyvek kirekesztése és jó tankönyvek behozatala, 
ilyenről legelőször a „Magyar Izr. Egylet" gondos
kodott. Kohányi Sámuel és Schiitz Manó pesti tanítókkal 
megiratta az elemi olvasó könyvet, mely magyar nem
ied és zsidó felekezeti szempontból teljesen kielégítő 
állt rendelkezésre, főleg mióta a kormány 1856-ban
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volt. A vallástan tanítására egész csomó jó tankönyv 
használaton kivül helyezte a még 1810-ben elrendelt, 
azóta rég elavult „Bné Cion" hittant tankönyvet. Uj tan
könyvek voltak: Zilz Móric pesti hitoktatótól: Geschichte 
aus dér Heiligen Schrift (1855) és „Emunath-aumen", 
Glaubenslehre (1861). Löxv Lipót rabbitól: Bibliai tör
ténet (1856., Löw Tóbiási által 1864-ben magyarra for
dítva), Mannheimer \V. F. veszprémi hitoktatótól: 
„Ros-amána", vallástan (1856), Deutsch Henrik pesti hitr 
oktatótól: Vezérfonal a héber nyelv elsajátítására (1859). 
Fassel ll. Hirs nagykanizsai rabbitól: Vallástan (1859). 
Zilz Mór tanítótól: Héber nyelvtan (1861). Wahrmann 
.Inda pesti rabbisági ülnöktől: „üatli Jehudó, vallástan a 
felsőbb iskolák számára (1861). Rosenmayer Izsák sátor
aljaújhelyi tanítótól: Bibliai történet, magyar nyelven 
(1864). Fischer Nátüti pesti tanítótól: Bibliai történet, 
magyar nyelven (1865). Manheim József bajai tanítótól; 
A zsidó nemzet története, fordítás németből (1862) és 
„Zsoltárok", templomi és iskolai használatra (1868). 
Ehrentheil Mór debreceni tanítótól: Magyar-német-hé- 
ber nyelvtan (1865). Névtelenül: Izrael története, fordítás 
németből (1865). Bak Izrael: Magyar héber nyelv
tan. (1867).

Áldásos hatással volt a zsidó iskolákra a kormány
nak 1863. április 26-iki rendelete, mely a katholikus 
papságot felmenti azok felügyeletétől. Kezdetben úgy 
tervezte a kormány, hogy minden közigazgatási kerü
letbe 2—3 fizetéses zsidó tanfelügyelőt nevez ki a papok 
helyébe. Ezen terv abbamaradt, mert a hitközségek nem 
voltak hajlandóak fizetni a tanfelügyelőket: müveit 
laikusok, hol pedig erre alkalmas rabbi volt, ezek lettek a 
zsidó iskolák igazgatói.")

A tanítók, kik között oly kiváló pedagógusok is vol
tak, mint Lederer Ábrahám (mii. 1916.), Deutsch Henrik 
(mh. 1889.), Reich Ignác (mh. 1887.), Groszmann Ignác, 
Seligmann (Szántó) Eleázár, Fischer (Halász) Nótán és 
még mások, nehogy ki legyenek téve minden hitközségi 
vezető szeszélyének, egyletet alakítottak, mely szabá
lyozza a tanítók viszonyát a hitközséghez s melynek 
feladata, munkára képtelen zsidó tanítókat, tanítók özve
gyeit és árváit anyagilag gyámolitani. Lederer Ábrahám, 
a pesti mintaiskola igazgatója 1865-ben újította fel az 
„Izraelita Magyar Egylet" ezen már régibb, 1862-beri

**) Pesti hltk. jegyzők. 1863. év 32. szám. :



megpendített eszméjét. Értekezletre hívta a pesti, budai 
és óbudai tanítókat. Több ülés után egy ideiglenes bizott
ság alakult, melynek elnöke Meisel főrabbi, alelnöke Le- 
derer Ábrabúm igazgató, titkára Haver M. L. pesti tanító 
lett. Alapszabályt dolgoztak ki, mely 1865-ben kapott ha
tósági engedélyt. Az igy megalakult tanítóegyesület 
1866. október 6-án tartotta Pesten az első közgyűlést 
fíamperi polgármester jelenlétében. A tanítóegyesület 
volt az első, melyet nálunk zsidó hitközségi tisztviselők 
létesítettek.

Az 1868. évi népiskolai törvény rendezte a hitfele
kezeti iskolákat is. E törvény megalkotása előtt a kép
viselőház tanügyi bizottsága minden hitfelekezeti szak
embereket hallgatott meg. A zsidóság részéről di. Kőim 
Sámuel pesti rabbi, Holitscher Fülöp, a pesti hitközség 
tanügyi elöljárója, Deutsch Henrik tanitóképezdei igaz
gató és Facks M. R. pesti előljárósági tag hallgattatott 
meg.

A zsidó tanulók mind nagyobb számban keresték 
fel a középiskolákat és egyetemet is, hogy tudományos 
pályára lépjenek. Magyarországon 1851-ben 584 zsidó 
gimnáziumi tanuló volt, kiknek száma 1867-ig 
1800-ra emelkedett. Az 1855—6. tanévben 129 zsidó 
egyetemi hallgató volt s 1867-ben csak a zsidó joghall
gatók száma 104 volt. 1863-ban az egyetemi ifjúság bi
zottságaiba már 4 zsidó diákot is választott í(Heltér Mór, 
Keleti Gyula, Löw Tóbiás és Tatay Adolf.) Az alkotmány 
visszaállítása után báró Eötvös József miniszter, két 
jeles orvost nevezett ki egyetemi magántanárrá: 
Dr. Hóké Lajos fülgyógyászatról és ár. Hasenfeld Manó 
vizgyógyászatról tartott előadásokat. Az első zsidó 
ifjak, kik tudományos, munkájukkal egyetemi dijat nyer
tek, Goldziher Ignác és Bánóczi (Weiszj József voltak 
1868-ban, inig 1869-ben Kármán (Kleinmann) Mór tanár, 
Engl József szobrászművész és Goldmark Károly zene
szerző nagyobb állami ösztöndíjaikat nyertek.

A tanügyi állapotokkal kapcsolatosan, vessünk egy 
pillantást a zsidók általános műveltségének egy másik 
fokmérőjére, a felekezeti irodalomra is, anélkül, hogy 
teljes irodalomtörténeti összeállítást nyújtanánk e he
lyütt. A Németországban 1855-ben megalakult irodalmi 
társulat (Institut zűr Förderung dér israelitischen Lite- 
rutur) iránt nálunk is nagy érdeklődés mutatkozott. De 
a csász. kir. minisztérium körrendeletben megtiltotta a
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külföldi egylet működésében való részvételt. Az „Insti- 
tut" által tervezett tudományos encyklopedia munka
társai közt volt Dux Adolf (Pest), Löw Lipót (Szeged) 
és Fassel B. Hirs (Nagykanizsa).

A felekezeti lapok sorát a Löw Lipót által 1858-ban 
megalakított „Ben-Chananja\ havi folyóirat nyitja meg. 
A lap felkarolt dogmatikát, ethikát, szertartástant, zsidó 
történetet, philologiát, bibliai exegézist, régiségtant, 
emancipációs törekvéseket, hatósági rendeleteket, hit
községi, tanügyi és irodalmi szemlét. A lap keretében 
megalakult egy „tudományos talmudi egylet", amelynek 
számára bel- és külföldi tudósok közölték tudományos 
kutatásaik eredményét. 1861-től fogva, mint hetilap je
lent meg, 1867 végén megszűnt. A Barmaim József által 
szerkesztett „Itlustrirte Zeitung" 1860-baw közös lappá 
egyesült a Meisel által szerkesztett „Carmel"-\ú, de csak
hamar megszűnt. 1861-ben indítja meg Rokonstein Lipót 
hitfelekezeti érdekű hetilapját, az újra föléledt „Izraelita 
Magyar Egylet" közlönyét „Magyar Izraelita“ címen. Az 
1864. március végéig fennállott, közben kétszer is szüne
telt lap nagy szolgálatokat tett a zsidók magyarosodása 
ügyének, de hazafias iránya miatt hatósági üldözéseknek 
volt kitéve. A lap szerkesztését Mezei Mór, majd Ten- 
czer Pál vette át. Mezöfi (Grünfeld) Manó orvosnöven
dék is kísérletet tett 1861-ben a „Zsidó Magyar Közlöny“ 
cimü hetilappal, mely csak 3 hónapig tudott fennállani. A 
haladó irányú zsidóság részére Fenyvessy Adolf 1864. 
októberében megindítja az „Izraelita Közlöny" cimü 
hetilapot, melynek szerkesztését később Deutsch Hen
rik vette át. A konzervatív felfogásuak számára 1867- 
beíi megindult Farkas Albert szerkesztésében a „Magyar 
Zsidó"; a lap, melyet utóbb Krausz Zsigmond szerkesz
tett, 1870. végén megszűnt.

A hatvanas évek vége felé több felekezeti lap indult 
meg, de csakhamar meg is szűnt. Bettelheim A. S. szer
kesztésében megindult 1866-ban Kassán „Dér Jude"; ár. 
Josseffy megindította 1868-ban Pesten „Reform" cimü 
lapját; Rőth Ferenc 1869-ben a nemzetesedés és társa
dalmi emancipáció előmozdítására szerkesztette az „Iz
raelita Néplap" cimü újságot; Ehrentheil Mór szerkesz
tésében megindult 1869-ben „Dos traditionelle Juden 
Hmm."«)

K) E i s 1 e r és G r o s z m a nn cikkei az Egyenlőség jubi- 
fennsii számában (1911. iuniuS 1.) 99—103. 1.
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A hírlapok mellett évkönyvvel tett kísérletet Win- 
ter Sámuel Pesten 1859. és 1860-ban „lllustrirtes Israe- 
litisches Jahrbuch" cimen és Rosenberg Lipót aradi hit
község:! jegyző 1860-ban Jahrbuch" cimen. Ez utóbbi, 
mely a Wertheimer-féle híres bécsi Jahrbuch utánzata, 
értékes tartalommal jelent meg.

Népszerű tudományos irodalmi termékek voltak: 
Kohn Ignác: „Bibelschatz", családi olvasókönyv (1856): 
Reich Ignác 1856-ban kezdte meg a „Béth-Él" cimü ólet- 
rajzgyüjtemény kiadását, mely még mai napig is élve
zetes olvasmány; Fischer S. A. győri, később bécsi ta
nító 1862-ben „Patmen und Cedern" cimen ifjúsági iratot 
adott ki, mely a  bibliai történet főbb mozza
natainak költői feldolgozását tartalmazza; Bauer 
M. L. pesti tanító Meisel híres „Homilen" cimü 
müvének egy részét 1862-ben „Az ősatyák mon
datai" cimen magyarra fordította, Meisel rabbi 
pedig 1860-ban második kiadást készített „Prinz 
und Dervis" cimü költői müvéből. Fischer (Halász) Nó
tán (mh. 1910) győri, később s.-a.-ujhelyi tanító, majd 
pesti igazgató, 1863-ban ifjúsági iratokat adott ki és 
1865-ben „Jiidischer Schulbote", 1866-ban magyar nyel
ven „Izraelita Magyar Néptanító" cimen tanügyi lapot 
indított; ez volt nálunk az első ilynemű szalkalp. Rosem- 
zweig Salamon 1863-ban az ifjabb és serdültebb zsidó 
növendékek számára „Ima és szavulnuínyi könyvecskét" 
irt, „hogy gyermekeinket nemcsak magyar szavalmá- 
nyokra, hanem magyar imákra is szoktassuk." Dessauer 
Gyula újpesti rabbi 1863-ban pontozott szöveggel és né
met fordítással kiadta a Tórának népszerű Rási kom
mentárját. Deutsch Henrik 1865-ben „Az atyák erkölcs 
mondatai" cimen fordította magyarra a „Perek“-et és 
1867-ben adta ki „Izrael könyörgései" cimen az ima
könyv magyar fordítását. Gyakorlati célt szolgált a 
Stern Albert rabbi által 1864-ben kiadott „Sem-tób" 
héber-magyar névtár.

Landau L. Rafael pesti kereskedő (mh. 18S2.) mo
rálfilozófiai irodalommal foglalkozott. Jelűnek Mór ke
reskedő, a hazai kereskedelem egyik megmagyarosi- 
tója, ki 1864-ben kezdeményezte a pesti lővonatu vas1 
utat, mint nemzetgazdászati szakiró, 1859-ben a csá
szári orosz gazdászati egyesületnek levelező-tagja lett. 
A magyarországi héber irodalom ujjáteremtőjé volt 
Bacher Simon (1823—1891), ki önálló héber költemé
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nyékét irt és több klasszikusunk (Petőfi, Arany, Vö
rösmarty stb.) költeményeit héberre fordította. Az ál
talánosan elterjedt „Neuzeit“ bécsi felekezeti lapnak 
szerkesztője, Szántó Simon (mii. 1882.) is magyar em
ber v o lt/- ''

2. Vallási pártok. Az 1851. évi budai tanácskozás.
Magyar rabbik.

Már a XIX. század első felében, a világi kultúrá
nak a hazai zsidók között való elterjedése legelején 
mutatkozott, hogy a zsidóságban kétféle felfogás fog
lal mindinkább teret és bontja azt két vallási pántra. Az 
egyik párt azon meggyőződésben volt, hogy a kultúrát, 
a haladást, a felvilágosodást be kell- -vájni a vallási i n 
tézményekbe is. Korszerű iskoláikat kell tereintenTT me
lyek felvilágosodott szellemben nevelik a megváltozott 
életviszonyok közé került zsidó ifjúságot; meg kell 
tisztítani az istentiszteletet elavult kinövéseitől és—  a 
vallás ősi talaján megmaradva - annak régi formáit 
korszerűen átalakítani rendnek bevitele, korális énekek 
nicghÖnosTtása és hazai nyelven tartott hitszónoklatok 
által.

Ezen haladónak, vagy némelyek által igaztala- 
nul — reformáló, hitujitó, neológnak nevezett párttal 
.szemben volt' á~másik felfpgásuak pártja, mely a yál-. 
tii/arlan konzervnlivizműs .álláspontiára helyezkedett. 
Legtöbb esetben ellenzője, volt a korszerű iskolának: 
nem tartotta megengedhetőnek még a legártatlanabb 
és legcsekélyebb változtatást az istentiszteletnek nem
csak imarendjében, hanem még külsőségeiben sem. Ezen 
párt orthodoxnak, törvénylüinek, óhitűnek nevezte 
magát.

Egy harmadik párt — a reformált zsidóság pártja 
m e ly  nem elégedett meg kofszénPTititásokkal. hanem 

vallási szabványok eltörlése által letért a tradicionális 
zsidóság útjáról, a szabadságharc előtti időben Aradon, 
Nagyváradon, J'íagybecskereken, Pécsett és Pesten k i
bontotta zászlaját, hogy a szabadságharc után be is 
göngyölítse azt. 1852 őszén zárult be Pesten a legto
vább fennállt reformtemplom és ezzel véget ért egy 
oly vallási mozgalom, melyhez a kisebb vagy nagyobb 
szigorúsággal, de minden árnyalatában tradicionális, 
lalmiuli alapon álló, magyar rábbanita zsidóságban 
hiányzott a talaj. A reform-pártnak sikertelen kísérlete
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futólagos epizód volt a magyar zsidóság vallási törté - 
Hetében, mely csak a tradicionális alapon álló haladó 
és konzervatív pártokat fogadta magába.

Már az abszolnt kormány első idejében megnyilat
kozott a haladó és konzervatív párt felfogásának és tö
rekvéseinek különböző volta. A kormány szándékában 
volt, hogy a zsidók hitközségi ügyeit korszerűen ren
dezze. Báró Geringer Károly, telj hatalma polgári biz
tos 1850. február 6-án felszólította a kerületi biztoso
kat, hogy néhány kerületbeli bizalmi embertől kérjenek 
véleményt a zsidók iskolai és egyházi viszonyáról. „Fel
kérem — szól a rendelet. — hogy a zsidóság tanügyére 
és egyházi szervezetére vonatkozólag tájékozottsággal 
bíró és megbízható (giitgesinnt) férfiaktól kérjen véle
ményt és iazok javaslatát saját véleményével együtt 
velem közölje.40) A beérkezett vélemények alapján 
lenne kidolgozandó egy zsidó szervezeti szabályzat.

A haladó oldalról adott vélemények közül legkime- 
ritöbb a nagyváradi hitközségnek 1850. október 8-án 
kelt beadványa, mely bár csak egy hitközség nevében 
nyilatkozik, de nagyjában visszatükrözted az egész 
haladó zsidóság felfogását. E beadvány zsidó feleke
zeti iskolát, rabbi- és tanítóképzők felállítását követeli. 
A hitközségek vezetésére rabbikból és laikusokból álló 
kerületi bizottságok alakítandók és az összes kerületi 
bizottságok fölé egy Pesten székelő országos bizottság 
állítandó. A rabbi köteles rendszeresen prédikálni, es- 
ketési, temetési beszédeket tartani, az ifjúságot vallás- 
oktatásban részesíteni.

A konzervatív párt beadványai közül kiemelkedik 
lüsenstadt Méir ungvári rabbinak 1850. április 17-én 
adott véleménye. A beadvány ellenzi a felekezeti isko
lát és helyesebbnek véli keresztény tanítók alkalmazá
sát, nehogy a zsidó tanító vallástalanságával rossz pél
dát adjon az ifjúságnak. A vallástan nem lehet iskolai 
tantárgy, hanem csak magánoktatás tárgya. A jövőben 
csak konzervatív rabbik legyenek választhatók s ezek
nek jogában álljon minden vallási törvénynek nyilvá
nosan elkövetett megszegését hatóságilag megtorolni. 
A kassai kerületben, -— hová Eisenstadt rabbi hitközsége 
is tartozott, — 7—8 rabbi neveltessék ki, kiknek **)

**) Lő w:  Dér ifid. Kongress, Pest 1871., 214 s köv; L e 
ón d a M o d e n a  Redivivus (Lőw L.): Die jiidischen Wir- 
ren, Pest-Leipzig 1868. 4. 1.
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egyedüli joga rabbijelölteket rabbivá képesiteni. Hit
községek peres ügyeiben egy hármas bíróság ítél, 
melynek egyik tagja e 7—8 rabbi egyike legyen.

Kimerítő véleményt nyújtott át a helytartóságnak 
1850-ben Kern Jakab tekintélyes pesti kereskedő is. Sze
rinte minden hitközség tartozik fentartani templomot, 
iskolát, rituális fürdőt és temetőt; köteles alkalmazni 
rabbit, ki esetleg hitoktató is, előimádkozót és saktert. 
A hitközségi adó bírói utón is be legyen hajtható. Kern 
is szükségesnek tartja, — mint a nagyváradi hitközség 
— egy rabbiszeminárium létesítését, még pedig az is- 
kolaalap kamataiból, — de Bécsben")

A beérkezett vélemények között volt több észak
keleti hitközség beadványa, mely féktelenül nekitámad a 
haladó pártnak, főleg a pesti hitközségnek, mint e párt 
vezetőjének. E beadvány előadja, hogy az ország zsi
dóinak 7U része konzervatív érzelmű, kik csak a kon
zervatív rabbikban látják lelki vezérüket. Nem hajthat
ják alá magukat a pesti hitközség vezetésének, mert 
ezen alig 30 éves hitközség oly egyénekből alakult, kik 
az ország különböző vidékeiről jöttek a fővárosba, 
hogy ott minden vallási törvényt megvetve élhessenek.

Az árulkodó beadvány értelmi szerzőjéül Deutsch 
Ignác bécsi bankárt, a magyarországi konzervativek 
protektorát sejtették. Egy évekkel később kipattant és 
általánosan elterjedt hír szerint ezen bécsi bankár 1852- 
ben a kultuszminiszterhez benyújtott emlékiratában, az 
izraelita iskolaalapból egy félmillió forintot kért egy 
Bécsben építendő „orthodox" templom céljaira. Egyút
tal a haladó zsidókat forradalmároknak tüntette fel, mig 
a konzervatív zsidók még az egyenjogúsítást sem kérik, 
mert ez úgy is csak aláásná a vallásosságot.48)

A különböző felfogásokat tükröztető vélemények 
beérkezése után a kormány Budára egy bizottságot hi
vott egybe, melynek tagjai voltak Schwab Lob pesti, 
Freyer S. Jakab győri, Löw Lipót szegedi és Zipser 
Mayer székesfehérvári rabbi, továbbá Kassovitz J. H: 
az iskolaalap-behajtó bizottság elnöke, dr. Löblin lg- 
nác budai orvos, iskolatanácsos, dr. Schwimmer Dávid 
pesti orvos és Barnay Ignác, a pesti hitközség titkára; 
A bizottság, melyben Sacher helytartósági tanácsos el- *)

47) Pesti hitk. jegyzők. 1850. év 650 szám és levéltár Zsp. 
Hl. 283. szám.

*) W o l f :  i. m. 266. L
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nökölt, 1851. szeptember 23-án és 24-én tartotta ülései
nek első részét s elhatározta, hogy hitközségi szervezeti 
szabályzatot készit, amit Löw Lipótra bízott. 1851. no
vember 17-től 23-ig tovább folyt a tanácskozás, melyen 
a szegedi rabbi által bemutatott szabályzatot tárgyal
ták. A 285 szakaszból álló tervezet kiterjed a hitközségi 
élet minden ágára. Kimerítően tárgyalja a zsidók polgári 
helyzetét, a születési, házassági és halálozási anya
könyvek vezetését, a házassági jogot, önálló és fiókhit
községek keletkezését és azok feladatait, a hitközségi 
tagok, valamint a hitközségi tisztviselők jogait és köte
lességeit, az istentiszteletet, iskolát, szegénygyámoli- 
tást. A kormány terve az volt, hogy ezen szabályzatot 
császári pátens alakjában lépteti életbe, tényleg azon
ban a szabályzat csak terv maradt, mely meg nem 
valósult.

A kormánynak a hitközségek szervezésére irányuló 
törekvése nem vezetett célra:, de a beadott vélemények 
megmutatták, hogy a hazai zsidóság két pártja között 
az iskola, templom és rábbikenesités kérdésében mind- 
Sjkáhb fokozódik TTfezvtek^eltérése. Az ellentétes néze- 
tek egyes hitközségek kebelében sajnálatos összeütkö
zésekre is vezettek, melyek csak jobban elmérgesitet- 
ték a helyzetet. Székesfehérvárott Zipser Mayer rabbi 
1852-ben rituális válást foganatosított, melynél a val
lásilag előirt háromtagú rabbikollégiumba saját testvé
rét is bevette. A rituális válólevélbe a városi neve, hol a 
válás történik, pontosan előirt módon Írandó. Miután 
Székesfehérvárnak több neve is van — a régi latin Álba 
mellett magyar és német nevek — minden tévedés el
kerülése miatt, ott még addig nem írtak válólevelet. 
Már magát az újítást, hogy Zipser a kétséges nevű vá
rosban válólevelet — gettet — inat, a konzervatívok 
zokon vették tőle, de még jobban haragudtak reá, hogy 
az elfogadott szokás ellenére testvérét is bevette a 
rabbikollégiumba. A fehérvári konzervatívok vezére, a 
héber tudományokban nagy jártassággal biró Fischer 
Gottlteb hitközségi elnök ezért erősen megtámadta a 
rabbit és a megejtett válást érvénytelennek nyilvání
totta. Zipser egy héber nyelvű theológiai röpiratban 
igazolta eljárását, de Fischer Gottlieb egy elleniratban 
a rabbit veszedelmes újítónak jelentette ki. Ez esemény 
teljesen feldúlta a hitközség békéjét, mely akkor sem 
állott helyre, midőn Zipser 1858-ban távozott Székes-

5
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fehérvárról és a rohonci hitközség rabbiszékét foglal
ván el, átengedte helyét a konzervatív dr. Gugenheimer 
József rabbinak. Fischer Gottlieb egyébként 1861-ben 
héber pamfletben nekitámadt a boroszfói rabbiszemi
náriumnak is.49)

Kolozsvár békéjét is megbontotta 1850-ben1 a val
lási felfogások szétágazása. A hitközség -uj templomot 
épített, melyet Friedmann Ábrahám, a felvilágosodott 
erdélyi országos főrabbi avatott. Röviddel a templom
avatás után a kolozsvári zsidók az országos főrabbitól 
függetleneknek jelentették ki magukat és: Lichtenstein 
Hittel margittai rabbi személyében külön rabbit válasz
tottak. Lichtenstein, ki nemcsak a legszélsőbb konzer
vativizmust hirdette, hanem teljesen chaszideus irány
zatú volt és kinek nevével még gyakran fogunk talál
kozni, a legfanatikusabb ellenzője volt minden haladás
nak, minden felvilágosultságnak és ezért első rabbisági 
cselekedete az volt, hogy a kolozsvári iskolát bezáratta.

Az országos főrabbi erre Lichtensteint hatóságilag 
eltávolíttatta Kolozsvárról, ki a bécsi kormány elé ment 
panasszal. Bécsből az erdélyi guberniumhoz került az 
ügy s itt az országos főrabbi javára döntöttek. De a 
pereskedés hosszú időre anyagilag kimerítette a hitköz
séget, mit ennek iskolája sinylett meg.

A pápai hitközség vezetői 1853-ban nem akarták 
megengedni, hogy egy sírkőre a héber felirat mellé még 
német sirfelirat is készíttessék,-mert ezen újítás ellen
kezik a tradícióval, sőt a polgári keltezés által pogány 
istennevek is a sírkőre kerülnének (Január =  Janus. Már
cius =  Mars stb.) Az ügy a megyei hatóság elé került, 
mely elrendelte a német felirat alkalmazhatását.

Makón 1858-ban volt nagy ellenségeskedés! llllmann 
Salamon rabbi és a hitközség között az istentisztelet 
formaságai miatt, minek folytán a megyei hatóság a 
rabbit hivatala viselésére alkalmatlannak nyilvánította, 
mig 1859-ben a bécsi kultuszminiszter visszahelyezte 
őt állásábal

A nagyváradii hitközség békéjét is megbontotta az 
istentisztelet rendezésének kérdése. A hitközség egy 
része, Landesberg Áron rabbival együtt nem akart 
semmi ujitást megengedni, mire a haladás hívei „ma-

49) Z i p s e r :  Mé hássHoách, Buda, 1853; F r a n k :  A 
székesfehérvári igazhivő izraeliták felelete. Székesfehérvár, 
1861.
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gyár zsidó község" néven külön hitközséggé alakultak. 
Az anyahitközség felebbezése folytán a helytartótanács 
1863. október 2-án elrendelte, hogy az uj hitközség tag
jai azonnal visszatérni tartoznak az anyahitközségbe. 
A lelkiismereti szabadság szempontjából azonban köte
les a hitközség az uj templomot is fentartani, melyet 
a feloszlatott „magyar zsidó község" rendezett be a 
korális istentisztelet céljaira.

Nagy izgalmat keltett Miskolcon a két vallási felfo
gás összetűzése. A hitközség 1863-ban uj templomot épí
tett, melyben az agg, jámbor rabbinak, Fischmann Mó
zesnek (mh. 1874.) beleegyezésével az almemort az újabb 
templomok szokása szerint a frigyszekrény előtt helyez
ték el, ünnepekre korális istentiszteletet rendeztek és 
dr. Klein Mór rabbit hitszónokul alkalmazták. Minden 
lelkiismereti kényszer elkerülése végett fentartották a 
régi templomot is azok számára, kik a régi istentiszte
let formáihoz ragaszkodtak. A hitközség tagjai nem is 
találtak volna semmi kifogásolni valót ezen intézkedés
ben. Ámde Lichtenstein Hillel volt margittai, majd 
szikszói rabbi, ki már Kolozsvárott is zavart okozott, 
szövetkezve Schreiber Joáchitn sajószentpéteri rabbi
val, formális átok alá helyezte a modern berendezésű 
templomot, a hitközség ősz, jámbor rabbiját pedig „vén 
pártütő“-nek („Zoken mámre“) jelentette ki.

Losoncon a hitközség és Singer Jakab rabbi között 
(mh. 1867.) azon kérdés miatt volt ellenségeskedés, hogy 
az 1865-ben felépült templomban milyen magas és mi
lyen sürü legyen a nőikarzat rácsozata, nehogy — a 
rabbi szavai szerint — a „Frauengallerie" helyett „Bilder- 
gallerie" legyen a templomban. Ugyancsak a nőikarzat 
rácsozatának, továbbá a korális éneknek kérdése miatt 
volt évekig tartó civakodás Flaut Feivel surányi rabbi 
és a kerületéhez tartozó érsekujvári hitközség között.

Fel volt dúlva nagyon sok hitközség békéje, elkese
redett volt a harc a haladó és a konzervatív párt között, 
még pedig, amint látjuk, csak külsőségek miatt, mert 
hitelvi, a vallásnak hittételeihez tartozó, vallásiam né
zeteltérés nem volt a két párt között. És mégis., ahol 
csak tehették, arra törekedtek a konzervatív pártiak, 
hogy külön imatermet tarthassanak, külön metszőt al
kalmazzanak s ezzel nemcsak a hitközségek egységét 
bontották meg, hanem anyagi zavarokba is; döntötték 
azokat.

5*
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A haladást hirdető rabbik száma* az évek során 
megnövekedett, Mig 1850. előtt Schwab Löb pesti (min 
1857.), Chorin Áron aradi (mh. 1844.), Kunitzer Mózes 
budai (mh. 1837.), Kohn-Schwerin Götz bajai (mh. 1852.), 
Oppenheimer Hirs temesvári (mh. 1859.) és Freyer S. 
Jakab győri rabbin kivül csak nehány fiatal rabbi tarr 
tozott a haladás hívei közé, addig 1850. után a tekinté
lyesebb hazai hitközségek legtöbbje világi műveltséggel 
is felruházott theológusokat ültetett a rabbiszékbe. A 
haladópárt rabbijai közül kiváltak:

fír. Meisel Farkas Alajos (1815—1867.) előbb stettini 
rabbi, majd 1859. óta Schwab Löb utóda a pesti főrabbi- 
ságban. Kiváló szónok és önérzetes pap volt, kinek volt 
bátorsága Pálffy Móric császári helytartó felszólítására 
önálló véleményt mondani a hazai, elsősorban* a* pesti 
zsidóság erkölcsi állapotáról. Meisel e felszólítás foly
tán memorandumot dolgozott ki és 1863-ban átadta a 
helytartónak. A memorandum-ügy hetekig izgalomban 
tartotta* a hazai zsidóságot, holott Meisel nem tett egye
bet, csak minden szépitgetés nélkül feltárta a> fővárosi 
élet erkölcsi veszélyeit és hogy éppen ezért mennyire 
szükséges a vallásos nevelés, a nővédelem, továbbá 
hogy mennyire hátrányos a hazai hitközségeknek egy
mástól való teljes függetlensége, minden egyházi szer
vezet hiánya. Meisel sok jót alkotott az istentisztelet 
megnemesitése, a vallásos élet megszilárdítása és a 
felekezeti jótékonyság gyakorlása terén. Része volt a 
pesti talmud-tóra iskola, az aggokháza, a nőegylet és az 
országos izraelita tanítóegyesület megalapitásában.50) 
Miként Meisel, úgy Fassel B. Hirs nagykanizsai rabbi 
(1801—1883.) is külföldről származott hozzánk, 1850- 
ben jött a morva Prossnitzból és hazánk legműveltebb 
rabbijai közé tartozott, ki bő talmudi és modern világi 
tudással, bírt. Irodalmi működése által, mely főleg a 
talmudi jog terén mozgott, több uralkodótól nyert ki
tüntető érmet. (Fasselnek veje volt Stern (Szterényi) 
Albert újpesti rabbi.) A külföldről, Jamnitzból jött 1857- 
ben Oppenheim Dávid rabbi is* (1816—1876.) Nagybecs- 
kerekre. Csendes tudós volt, kinek egyházi és világi mű
veltségét mindenütt elismerték.

A legjelesebb rabbik közé tartoztak: Löw Lipót
(1811—1875.), nagykanizsai, pápai és 1850. óta szegedi 
rabbi, a haladás* legelszántabb előharcosa, a szélsősé- 60

60) K a y s e r l i n g :  Dr. W. A. Meisel. Leipzig 1891.
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gekre törő konzervatív árnyalat kíméletlen ostorozó]a. 
Lapjában, a „Ben-Chananja“-ban a zsidó tudományok
nak valóságos kincsesházát rakta le és minden szellemi 
mozgalmat előkészített. Steinhardt Jakab (1807—-1885.) 
aradi rabbi, ki » talmudot a modern tudomány rendszere 
szerint feldolgozta, a héber, klasszikus és modern nyel
veket remekül kezelte. Az 1868—9-ki kongresszuson ő 
volt a haladópárt egyik vezére. Zipser Mayer (1815— 
1869.) székesfehérvári, majd rohonci rabbi, ki alapos 
egyházi és világi műveltsége folytán az ország legtekin
télyesebb rabbijai közé tartozott. Irodalmi működése a 
külföld előtt is ismertté tette nevét. Höchmuth Ábrahám 
(1816—1889.) előbb miskolci iskolaigazgató, azután ku- 
lai, majd 1860. óta veszprémi rabbi. Pedagógiailag leg
jobban képzett papunk volt és mély tudományával nagy 
szolgálatot tett a rabbiszeminárium megalapítása körül.

Brill Sámuel Löb (1814—1897.) a pesti rabbiság nagy
hírű elnöke, a magyar rabbikar dísze, kiben tudomány 
és mély bölcseség egyesült és kit életrajzírója a maga 
kora utolsó nagy rabbijának nevez.61) Hirsch Márk 
(1833—1909.) óbudai rabbi, ki utóbb a német konzervatív 
zsidóság egyik vezére lett. Sidon Simon (mh. 1891.) 
szombathelyi tudós rabbi, kiváló thieológiai iró.

A haladást pártoló rabbik klasszikusai közé tartoz
tak még Ranschburg Salamon (1816—1895) neves győri 
rabbi, alapos theológiai tudással és korszerű művelt
séggel Ehrlich Ede (mh. 1883) lengyeltótii, debreceni és 
1863 óta pécsi rabbi, ki modern tudománya mellett a 
theológiai irodalom élő szótárának hírében állott. Ei- 
scher E. H. (mh. 1896) dunaföldvári, majd 1864 óta 
makói rabbi, a szemináriumot pártoló talmudista. (Ma
kai Emil korán elhunyt költőnek atyja). Strasser D. L. 
(mh. 1888) szarvasi, majd Höchmuth után kulai rabbi, a 
Ben-Chananja szorgalmas munkatársa. Fischmaiin /. 
H. (mh. 1879) müveit és felvilágosodott kecskeméti rabbi, 
kinek fivére Fischmann Ferdinánd, a konzervatív tábor
ban lelkészkedett, mint a pozsonyi hitközség „mag- 
gid“-ja (hitszónok); mindketten Fischmann Mózes mis
kolci rabbi fiai voltak.

A fiatalabb rabbik közül már akkor is kiváltak: dr. 
Kohn Sámuel, (szül. 1841.) 1866. óta pesti rabbi, a fő
város hitközségének első magyar szónoka, kiváló tör
ténetiró, ki a kongresszuson fáradhatatlanul dolgozott a

61) B 1 a u: Brill S. L. Budapest 1902.
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rabbiszeminárium érdekében. Dr. Kohut Sándor (1842— 
1894.) székesfehérvári tudós rabbi, ki pécsi, majd nagy
váradi lelkészkedés után Newyorkban rabbiszemináriu
mot alapított. Dr. Klein Mór (1842—1915.) több hitköz
ségben, legutóbb Nagybecskereken .rabbi, tudós hitszó
nok és filozófiai iró. Dr. Schnitzer Ármin (1836—1914.) 
komáromi rabbi, jeles theológus és hitszónok. Dr. Au- 
sterlitz Mayer (rnh. 1913.) eperjesi müveit rabbi. Hand- 
ler Márk (1840—1911.) több hitközségben, legutóbb Ta
tán, rabbi, kiben szép összhangban állott a hagyományos 
vallásosság a korszerű felvilágosodottsággal: a legelsők 
közé tartoztak, kik a magyar szót bevitték a zsinagógába.

A konzervatív vallási felfogás igazaiért is több ki
váló theológiai tudásu, mély vallásosságu rabbi szállt 
síkra, kik közül többen országos hírre tettek szert tal- 
mudi tudásuk által. Ezek sorában kiváltak: Szófer Ben
jámin Wolf (1815—1872.) pozsonyi rabbi és a jesiba 
vezetője, a nagyhírű „Cliatám Szófer" fia és utóda, a 
„Ketáb Szófer" theológiai döntvénytár szerzője, a hazai 
konzervatívok tekintélyes és általánosan elismert ve
zére. Löw Jeremiás (1811—1874.) sátoraljaújhelyi rabbi, 
a nagytekintélyű „Semen Rokeách" unokája, nagy je
siba! vezetője, ki rendületlen konzervativizmusa mellett 
is ellenezte a chaszidizmust, mely féktelenségbe akarta 
hajtani a hazai konzervatív felfogásuakat. Eisenstadt 
Menáchem (mh. 1869.) ungvári rabbi, Ascli Méir fia és 
utóda, nagytekintélyű tailmudista, ki nem tudott annyira 
ellentállani a chaszidizmusnak, mint Löw Jeremiás és 
ezért nálánál szenvedélyesebb ellenzője is volt minden 
haladásnak. Ungar Jóéi (1802—1887.) paksi rabbi, ki bé- 
keszeretetében távoltartotta magát a vallási pártok min
den küzdelmétől. Aszód Juda (1796—1866) szerdahelyi 
rabbi, ki viszont őszinte meggyőződésből résztvett a 
konzervatív párt minden haladásellenes mozgalmában. 
Perls Mayer (1810—1893.) nagykárolyi rabbi, kinek tal- 
mudi tudása világi műveltséggel párosult és Eiirst Lázár 
(1822—1893.) gyöngyösi rabbi, éleseszü talmudista; 
mindkettő látogatott jesibai vezetője volt. Ullmann Sa
lamon (mh. 1863.) makói rabbi, a „Jeriát Selómo" tal- 
mudi mű írója. Sommer Sámuel (mh. 1859.) verbói, majd 
pápai rabbi, müveit talmudista. Frieden P. L. komáromi 
rabbi, ki a székesfehérvári pörben Zipser ellen nyilatkozott. 
Deutsch Dávid Áron (mh. 1878.) tudós balassagyarmati 
rabbi. Elánt keivel surányi rabbi, tailmudi tekintély.
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Lmdesberg Izsák Áron (mh. 1879.) nagyváradi tu
dós raibbi, ki egy katholikus theológus ellen 
alapos tanulmányt irt a) talmud védelmére. Weisse Jó
zsef (mh. 1897.) vágujhelyi rabbi, jeles bibliamagyarázó 
(biurista), ki épp oly közel állt a haladó, mint a konzer- 
vastiv párthoz.

Az ország északkeleti megyéiben a konzervatívok 
a chasziileusokkal egyesültek, hogy egyesült erővel gá
tolják meg a haladás terjedését. A chaszideus csoport
nak fáradhatatlan vezére volt Lichtenstein Hillel (mh. 
1891.) margittai, majd szikszói rabbi, kit Reb Hillel né
ven ismertek. A haladás kérlelhetetlen ellensége volt, 
ki fanatikus szent módjára beutazta az országot, minde
nütt izgatva a chaszidizmusba csapó szélső konzerva
tivizmus mellett, mig 1866-ban a: bukovinai Kolomeába 
távozott. Reb Hillelnek hűséges munkatársai voltak 
Diamant Sabbataj (mh. 1865.) pécsujfalüsi (Sárosm.) 
rabbi és Schreiber Joáchim sajószentpéteri (Borsodm.), 
maijd munkácsi, utóbb budapesti orthodox rabbi (mii. 
1886).

A konzervatív törekvésüek segítőtársává szegődött 
néhány világi műveltséggel bíró rabbi is, kik a német
országi Hirsch Sámson Rafael példáján indulva, a szer
tartásos külsőségek változatlan megőrzése mellett kar
doskodtak. Ezen uj konzervatív, vagy romantikus ortho- 
doxnak nevezett rabbik közzé tartozott: Dr. Hildeshei- 
mer Izrael (1820—1899.) kismartoni rabbi. Halberstadt- 
bót jött hozzánk és itt rabbiiskolát alapított, mely közép
állást foglalt el a régi jesiba és a modern szeminárium 
között. A haladás hívei, főleg Löw Lipót, épp oly erély- 
lyel támadták őt és iskoláját maradisága miatt, mint 
Reb Hillel és elvtársai a szerintök bűnös haladása miatt. 
Mildesheimer tréfásan igy jellemezte önmagát, illetőleg 
vallási pártállását: „a haladó maradi párt tagja.*152) A 
kongresszus után Berlinbe költözött, hol konzervatív 
rabbiszemináriumot alapított. Nem volt szerencsésebb 
helyzete dr. Guggenheimer József rabbinak sem. A német 
konzervatívok vezérének, Hirsch S. R.-nek veje volt és 
Zipser után foglailta el a székesfehérvári rabbiszéket. 
Konzervativizmusával magára bőszitette hitközsége ha
ladó felfogású tagjait, mig az ottani konzervatívokat 
sem tudta megnyerni. Kétévi működés után, 1861-ben 
elhagyta ez országot. Kutner Salamon (mh. 1909.) ka- 62

62) Kongresszusi napló XXV. iilés.
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posvári rabbi is a romantikus konzervatívokhoz tarto
zott. Hildesheimer után ö lett kismartoni rabbi.

Valóban nagy szellemi tőkét képvisíelt a ma
gyar rabbik kara, kiknek mindegyikében megvolt a szent 
akarat, hogy a zsidóságot hitében megerősítsék és tu
dományában felvirágoztassák. A hiba csak az volt, hogy 
a magasztos célok eléréséhez keresve az utat, nagyon 
is eltávolodtak egymástól és magukkal vezették híveik
nek nagy tömegét is.

3. Messiás-per. Rabbiszeminárium. N agymihályi zsinat.

A zsidóság haladó része tudatában volt annak, hogy 
újításaival, melyek nem lépik túl a külsőségek megtisz
tításának határát, egy lépésnyire sem tért le a vallás 
ősi talajáról. Tudatában volt a haladó zsidóság annak, 
hogy az egységes zsidóságban két párt keletkezett, me
lyek a vallási tanok felfogásában, a vallási tételek hité
ben a közös ősi alapon állanak és hogy csak az isten- 
tiszteleti formák, szertartási külsőségek felfogásában 
vált külön a két pártnak útja. A konzervatív zsidóság 
egy része azonban hol nyíltan, hol burkoltan azon esz
mét hirdette, hogy a zsidóság nem két pártra, hanem 
két vallásfelekezetre oszlott, melyet nemcsak a külső 
szertartásokra vonatkozó felfogások különbözősége, ha
nem hittani tételek felfogásának különböző volta is el
választ egymástól.

Az 1863-ban Bécsben folyt messiás-per jó alkalmat 
adott a konzervatívoknak, hogy eszméjükkel nyilváno
san is fellépjenek. Egy népszerű zsidó évkönyvnek, a 
Wertheimer-féle Jahrbuch-nak 1863—4-ik évfolyamában 
Griitz Henrik, a nagy történetiró „Verjüngung des jiidi- 
schen Stammes“ címen (A zsidó törzs megújhodása) 
tanulmányt irt a messiás-eszméről. Ebben azon nézetét 
fejti ki, hogy Jesajáhu próféta 53-ik fejezetének szen
vedő hőse, az „ebed Adonáj“ (Isten szolgája) Izrael1 egész 
népének megszemélyesítője és nem vonatkozik egy sze
mélyes messiásra; a személyes messiásban való hit ro
mantikus rajongásra vezet. Egy bécsi klerikális lap ezen 
fejtegetésben nemcsak az „orthodox zsidó" felfogásnak, 
hanem a katholikus dogmának is gyalázását látta és 
ezért sajtópert indított Kompért Lipót, az évkönyv szer
kesztője ellen. 63)

M) W o l f :  j. m. 281. 1.
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A sajtóper folyamán tanukép kihallgatott Mannhei
mer I. N. bécsi hitszónok azon kérdésre, hogy van-e 
„orthodox zsidó vallás11, kijelentette, hogy a zsidóságban 
nincsenek szekták; vannak ugyan oly zsidók, kik a val
lás törvényeit kevesebb szigorral tartják be, de az egyet
len karaita szektával szemben a mi zsidóságunk összes
ségében rabbanita zsidóság. A Grátz-féle, egyébként 
nem is uj keletű messiás-magyarázat különben sem 
ellenkezik a zsidó vallás felfogásával. Az ugyancsak 
tanukép kihallgatott Dór ovit z Lázár bécsi rabbi nagyjá
ban csatlakozott Mannheimer vallomásához. A por, 
melynek értelmi szerzőjéül Deutsch Ignác udvari ban
kárt sejtették, Kompért felmentésével végződött.

Mannheimer és Horovitz kijelentése, hogy a mi zsi
dóságunk egységes rabbanita zsidóság, különösen :a ma
gyarországi konzervatív rabbiknak zavarta meg a kö
reit. Ezért 1864. januárjában Hildesheimer Izrael kismar
toni rabbi nyilatkozatot tett közzé, hogy „orthodox" az 
a zsidó, ki a talmiul szabványai szerint él. Az „ortho
dox11 zsidó csak oly hitközségben találhat lelkiismereti 
nyugalmat, ahol biztosítva van számára a vallási törvé
nyek szigorú betartásának lehetősége. A zsidó vallás 
magában foglalja az Isten által kinyilatkoztatott Írott és 
hagyományozott tant. Ki ezen tanok közül csak egy té
telt is tagad, az olybá vétetik, mintha az egész sinai 
kinyilatkoztatást tagadná. A vallási igazságok közé tar
tozik a Dávid törzséből származó személyes messiás 
eljövetelében való hit.

Hildesheimer nyilatkozatát, mely bár körülirtan, de 
mégis eléggé érthetően kimondja, hogy igenis van egy 
külön „orthodox zsidóság11, 121 rabbi irta alá, még 
pedig 85 magyar és csak 36 külföldi rabbi. A nyilatko
zatot aláíró rabbik közt volt a tekintélyes Aszód Juda 
szerdahelyi, Deutsch Dávid balassagyarmati, Eisenstadt 
Meiuíchem ungvári, Érieden Pinkász komáromi, Löw Je
remiás sátoraljaújhelyi, Zxvebner Ábrahám kaboldi irabbi 
is; az aláírók legtöbbje azonban jelentéktelen kis hitköz
ség alig ismert rabbija volt. A konzervatívok szerettek 
arra hivatkozni, hogy ők alkotják a magyar zsidóság 
többségét. A Hildesheimer-féle nyilatkozat aláírásai sem
miesetre sem igazolták ezen állításukat. Körülbelül 300 
magyar rabbi volt azon időben s közülük csak 85 irta alá 
a nyilatkozatot. Kutna Salamon kaposvári rabbi „Offen
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und chrlich“ cimü röpiratában64) tudományos módon 
iparkodott kimutatni, hogy a Dávid házából eljövendő 
messiásban való hit a zsidó vallásnak egyik alaptétele. 
Ki ezen vagy más vallásigazságot tagadja, az a zsidó 
vallás kötelékén kívül áll. Weiss I. H., a nagyhírű bécsi 
tudós pedig éppen tudományos alapon mutatta ki egy 
héber nyelven irt tanulmányban, hogy csak egy zsidó 
vallás van; hiszen már a talmud is tanítja több helyen, 
hogy aki megtagadja a bálványimádást, az már zsidó.34

A messiás-per okozta izgalmak hullámai még el sem 
simultak, midőn 1864. elején felmerült a rabbiszeminá
rium alapításának kérdése, mely ismét izgalomba hozta 
és most már erélyesebb lépésre bírta a hazai konzervatív 
pártot.

Magyarországon már a XIX. század legelején téte
tett az első javaslat egy szeminárium alapítására. A 
bajor származású Friesenhausen Kohen Dávid talmudista 
1806. julius 24-én József nádornak a szeminárium léte
sítésére vonatkozó javaslatot nyújtott át, melyhez rész
letes iskolatervet mellékelt. A helytartóság azonban 7 
évi gondolkozás után a tervet elutasította, elsősorban 
azért, mert a zsidóságnak nincs pénzalapja, melyből ily 
iskolát fentarthatna. 1831-ben a képviselőháznak orszá
gos bizottmánya azt indítványozta, hogy ezentúl csak 
oly rabbik alkalmaztassanak, kik nyilvános felügyelet 
alatt nyertek hivatásuknak megfelelő kiképeztetést és az 
anyakönyveket magyar nyelven tudják vezetni.58

Löw Lipót 1844. jureius 2-án a „Pesti Hirl,ap“-ban 
újból szovatette a szeminárium alapításának kérdését, 
minek hatása alatt az országgyűlés alsóháza 1844. szep
tember 26-iki ülésén a magyar zsidók kötelességévé tette 
Pesten szemináriumot alapítani. A tanintézet költségei
nek fedezéséhez az összes magyarországi zsidók járul
nának hozzá a helytartóság által megállapítandó évi já
rulékkal. A főrendiház azonban ezen határozatot vissza
utasította. Az .iskolaalap megteremtése által 1850-ben 
ismét felszínre került a szeminárium alapításának kér
dése. 1850 junius 30-án tette közzé Qeringer helytartó 
az uralkodó határozatát, hogy az iskolaalap kamatjainak 
egy része a szeminárium fentartására fordittassék. Az * 46

‘4) Halberstadt, 1864.
46) Neczách Jiszroél, 1864.
4<!) B e r g l :  A magyarországi zsidók története. Kapos

vár, 1879., 102. 1.
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akkor meghallgatott bizalmi emberek azonban a rabbi
iskola alapításáról nem voltak egy véleményen, miért is 
a kérdés megoldását a kormány abbahagyta.57) Az 1856. 
április 7-én kiadott iskolaalap-rendelet ismét hangoztatja 
az uralkodó kívánságát, hogy az alapból elsősorban rab
biszeminárium létesittessék. Nyolc évig azután mi sem 
történt ez ügyben.

Közben 1859-ben a pozsonyi jesiba Tinin Leó bécsi 
kultuszminisztertől megkapta a nyilvánossági jogot, 
melynél fogva növendékei, mint rabbijelöltek, ia katonai 
szolgálattól mentesek. A miniszternek nagy tervei vol
tak e jesibávaj. 1860. március 11-én terjedelmes bead
vánnyal fordult az .uralkodóhoz, melyben kifejti, hogy 
eredetileg arra gondolt, hogy a magyar-izraelita iskola
alapból Prágában’ alapittassék egy rabbiszeminárium, 
mivel az ott nagyszámban élő zsidók a vallásosság hí
rében állanak és mivel a cseh főváros sok tanintézetét 
a rabbiiskota növendékei is igénybe vehetnék. Deutsch 
Ignác bécsi bankár felvilágosítása folytán azonban meg
győződött, hogy helyesebb a rabbiiskolát Pozsonyban 
felállítani, illetőleg laz ott már több mint 80 éve fennálló 
jesibát, melyből számos derék rabbi került ki, az iskola
alapból fentartani. Szerinte a magyar zsidóságnak, 
melynek túlnyomó része a régi szokások hive, nem 
szellemes hitszónokokra, hanem kazuisztikus kérdések
ben dönteni tudó rabbikra van szüksége. Ily rabbik kép
zésére teljesen megfelel a pozsonyi jesiba, mely feles
legessé teszi más rabbiiskola létesítését. Tinin még 1860. 
októberében távozott a minisztériumból és vele együtt 
elbukott javaslata is. A pozsonyi jesiba korlátlan had- 
mentességi jogát a helytartóság 1866-ban megszorította 
és csak azon báchurok lettek hadmentesek, kik 5—6 éve 
tanultak a pozsonyi jesibán. A helytartóság 36 hazai je
sibát nevezett meg, amelyen töltött 2 tanulmányi év be
számíttatott ,a- Pozsonyban töltendő 5—6 évbe.

Dr. Hihlesheimer Izrael kismartoni, rabbi 1855-ben 
kísérletet tett egy rabbiiskola alapításával. A kormány
nál tervezetet nyújtott be, mely szerint iskolájának nö
vendékei heti 29 órán theológiai oktatásban részesülnek, 
amellett a gimnázium 8 évi tananyagát 4 év alatt elvé
geznék. A hatóság ezen tervet visszautasította, mert an
nak megvalósítását didaktikai hóbortnak („didaktischer 
Unsinn“) tartotta, amint lehetetlennek tartotta azt is, *

*7) W e i s z  Miksa: i. m. lí. 1.
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hogy Hildesheimer képes volna rabbihivatalának vise
lése mellett heti 54 órán' át tanítani. A kismartoni rabbi 
átdolgozott tantervét, mely szerint ő heti 13 órán theo- 
lógiai és 28 órán át gimnáziumi tantárgyakat, egy se
gédtanerő pedig heti 28 órán kizárólag gimnáziumi tár
gyakat adna elő, szintén visszautasította a hatóság.5*) 
Később Hildesheimer mégis megnyitotta rabbiiskoláját, 
melyet tudományos és didaktikai szempontból különösen 
Löw Lipót bírált meg erősen.

ür. Hirschler Ignác, a pesti hitközség elnöke, 
1862, augusztusában beadványnyal fordult az udvari kan
celláriához, melyben zsidó képviselők gyűlésének egybe- 
hivását sürgeti, hogy ez többek között a- szeminárium 
alapításának kérdésével is foglalkozzék. Nyilván ezen 
beadvány eredménye volt, hogy a kormány 1864. már
cius 30-ria egy bizottságot hivott meg Budára, melynek 
feladata volt tanácskozni az iskolaalap hovaforditásáról, 
főleg pedig egy rabbiszeminárium alapításáról. A kor
mány a bizottságba 9 világi és 4 egyházi tagot hívott 
meg. Steinharclt Jakab aradi, Brill S. L. pesti, Hirsch 
Márk óbudai és utóbb még Meisel pesti rabbi voltak a 
meghívott egyházi tagok. A világi tagok minden párt
árnyalatból hivattak meg, de annál feltűnőbb volt, hogy 
oly bizottságba, mely elsősorban egy theológiai főisko
láról tanácskozik, nem kapott meghívást se Szófer po
zsonyi rabbi, az akkor egyetlen nyilvános rabbiiskola 
vezetője, (vagy mikép a kormány hivatalosan nevezte: 
„a rabbiszeminárium igazgatója") se; Hildesheimer, kinek 
Kismartoniban ugyancsak volt rabbiiskolája. De még a 
felvilágosult rabbik közül Löw, Zipser, Fassel és mások 
se kaptak meghívást.

A bizottság rabbitagjai egy öt szakaszra osztott s 88 
pontból álló kimerítő tervezetet dolgoztak ki az alapí
tandó szeminárium szervezetéről, tananyagáról, tanárai
ról. A tervezet szerint az iskolaalapból, Pest kizárásával, 
az ország valamely erre alkalmas városában, pl. Óbudán 
vagy Pápán rabbiiskola létesítendő, mely a magyaror
szági izraelita hitközségek számára alapos theológiai 
tudománnyal és általános műveltséggel is felruházott 
rabbikat képez. A rabbiképző két tanfolyamból áll: al
sóból és felsőből. Az alsó tanfolyam 5 évig tart és a fő
gimnázium tantárgyai mellett tanítandó benne majdnem

6!) W o l f :  i. m. 202. 1.
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az egész Szenti:ás, héber nyelven, talmud és zsidó tör
ténet. A 3 évig tartó felső tanfolyamon csupán csiak ideo
lógiai tárgyak adatnak elő: biblia, héber és aratneus 
nyelv, talmud, szertartástan, midtás, zsidók története, 
vallásfilozófia és ethika, pádagógia, katechetika és homí- 
letika. A felső tanfolyam befejezése után a jelölt beirat- 
kozhatik valamely egyetemre, világi műveltségének to- 
kéletesbitésére, de ez nem kötelező. A rabbiszeminárium 
élén áll egy theológus mint igazgató, aki mellett még 4 
theológiai és 4 gimnáziumi tanár működik. A tannyelv 
magyar és német. A tervezet kijelenti, hogy ,a felállí
tandó szeminárium által nem szűnik meg minden rabbi 
azon joga, hogy jesibát tarthat fenn és rabbiképesitö ok
levelet (hattarát) adhat:'")

Az 1864. március 30-ra egybehívott bizottság Hue- 
ber helytartósági alelnök vezetése alatt tanácskozott s 
egy miniszteri fogalmazó vezette a jegyzőkönyvet. A 
három napig tartó tanácskozás csekély módosításokkal 
elfogadta a rabbik által készített tervezetet, mely a je- 
sibúk régi jogának csorbítása nélkül módot akart nyúj
tani egy modem rabbiiskola felállítására, oly hitközsé
gek számára, mejyek korszerű műveltséggel biró rabbi
kat akarnak lelkivezetőül választani.

A konzervatív táborban nagy nyugtalansággal és 
megütközéssel szemlélték a bizottság munkálkodását. 
Minden módon meg akarták akadályozni a szeminárium 
alapítását és semmi eszközt sem hagytak megkísértette- 
nül céljuk elérésére. A konzervatív rabbik, kik teljesen 
Reb Hillel befolyása alá kerültek, felségfolyamodvány- 
fö77Tkerelmezték a szeminárium felállítása tervének elej
tését. A magyar konzervatív rabbik közül huszonketten 
már 1859. januárjában a bécsi kultuszminiszterhez be
nyújtott beadványukban jelezték álláspontjukat általában 
a rabbiszeminániumokkal szemben. Akkor a pozsonyi je- 
siba még nem birt nyilvánossági joggal s az egész mon
archiában az egyetlen páduai szeminárium volt azon 
rabbiiskola, melynek növendékei, mint papjelöltek, had
mentesek voltak. A 22 konzervatív magyar rabbi akkori 
beadványa arról panaszkodik, hogy ha a rabbijelöltek 
hadmentességi jogukat érvényesíteni akarják, kénytele
nek a páduai rabbiiskolát látogatni, „neológ szemináriu
mot, hol oly alapeszméket tanitaniak és terjesztenek, me
lyek Ausztria zsidóinak vallási jövőjére, nemkülönben a

r’9) Das Elaborat dér Rabbiner-Comission. Arad 1864.
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közös államérdekre is kártékony hatásúak". A beadvány 
eélt ért, a magyar báchuroknak nem kellett a páduai 
„neológ" szemináriumba járniok; a pozsonyi jesiba nyil
vánossági jogot nyert.

Most, midőn magyar rabbiszeminárium alapításáról 
folytak a legkomolyabb tárgyalások, ismét akcióba lép
tek á konzervatívok, hogy a kormánynál és az uralkodó
nál peticionáljanak ellene. Deuísch Ignác, ismert bécsi 
bankár egyengette számukra az utat. 1864. február 11-én 
jelent meg a kormányrendelet, mely március' 30-ra egy
behívta a szemináriumi bizottságot s március 1-én meg 
2-án, tehát még jóval a bizottság ülései előtt, az újhelyi 
Löw Jeremiás, az ungvári Eisenstadt Menáchem, a fá
radhatatlan Reb Hillel és hűséges segítőtársa, a szentpé- 
teri Schreiber Joáchim és még néhány rabbi tanácsko
zásra gyűlt Sátoraljaújhelyre, megbeszélendő, hogy mi
tévők legyenek. Itt elhatározták, hogy egy nagyobbkörü 
rabbitanácskozást hívnak egybe. Már néhány nap múlva, 
március 15-én, több rabbi tanácskozott Nyíregyházán. A 
tanácskozáson többek között megjelent Löw Jeremiás 
újhelyi, Eisenstadt Mendcliem ungvári, Perles Mayer 
nagykárolyi, Landesberg I. Áron nagyváradi, Reb Hillel 
szikszói és Schreiber Joáchim szentpéteri rabbi. Az új
helyi rabbi elnöklete alatt tartott tanácskozás határozata 
folytán küldöttség ment Budára a helytartósághoz és 
Pécsbe az uralkodóhoz. A budai helytartóhoz a szeminá
riumi bizottság tanácskozása folyamán fordult a küldött
ség, de nem sok eredménnyel. Többet értek el Bécsben. 
A Löw Jeremiás által vezetett héttagú küldöttség, me
lyet az uralkodó kegyesen fogadott, 91 rabbi aláírásával 
ellátott, 1864. áprilist 8-ról keltezett felterjesztést tett a 
trón elé. Elpanaszolják, hogy bár Magyarországon az 
„igazhitű" zsidók többségben vannak, mégis reájuk akar
ják kényszeríteni a rabbiszemináriumot és igy ki akar
ják őket szolgáltatni a „neológiának". Több százezer 
hivő nevében kérelmezik, hogy a szeminárium ne nyit- 
tassék meg. „Magyarország igazhitű zsidói azon meg
nyugtató meggyőződésben vannak, hogy istenhivő felsé
ges császári Uruk nem tűr Ausztriában oly intézetet 
támadni, mely bármely néptörzs pozitív vallási tör
vényeit, az ősi szokásokat és szabványokat veszé
lyezteti."

A konzervatívok, kik a chaszideus Reb Hillelnek s elv
társainak terrorizmusa alá kerültek, a szeminárium kér-
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elésében ideiglenesén győzedelmeskedtek. Mintán több 
északkeleti hitközség csatlakozott a nyíregyházi rabbi- 
tamácskozáson elhatározott felségfolyamodványhoz, az 
udvari kancellária utasítására a budai helytartóság az 
egész szemináriumi kérdést szüneteltette. Még 1864. 
augusztusában a c'sász. kir. közoktatási tanács vélemé
nyezés végett beküldte a szemináriumra vonatkozó ira
tokat Löw Lipót szegedi és Schreiber B. W. pozsonyi 
rabbihoz, azután évekig ismét semmi sem történt ez ügy
ben. Csak miután az 1868—69. évi kongresszus több
sége a szeminárium felállítása mellett foglalt állást, esz
közölte ki Trefort Ágoston magyar kultuszminiszter az 
1873. május 6-án kelt legfelsőbb elhatározást, mely az 
intézet felállítását megengedte. 1877-ben nyílt meg Bu
dapesten az országos rabbiképző-intézet, mely azóta 
áldásosán működik és nevel korszerű rabbikat a magyar 
hitközségek részére.

Reb Hillel, ki önhatalmúlag tolta fel magát a hazai 
konzervatívok vezetőjének, de ki a higgadtabb konzer
vatív tekintélyek, főleg Löw Jeremiás újhelyi és Ungár 
Jóéi nagytudományu és békeszerető paksi rabbi részéről 
nem talált feltétlen helyeslést minden cselekedetéhez, 
zavartalanul folytatta, agitációját mindenki ellen, ki nem 
volt vele egy nézeten. Beutazta az országot, mindenfelé 
gyűlöletet szítva a vallási haladásnak csak legcsekélyebb 
megnyilatkozása ellen is, sok helyütt hintve el a viszály
nak mérges magvát. Rophatok jelentek meg tőle és a 
hozzá közelállóktól, melyekből megismerhetjük a chaszi- 
diznuissal egyesült szélső konzervativizmus álláspontját. 
Ily röpiratok voltak az 1863-ban megjelent „Naúr ibri" 
(A héber ifjú), valamint az 1864-ben megjelent: „El haá- 
dorim" (A nyájakhoz) és „Lév ibri" (A héber s z ív ), tíz 
iratok kifejtik, hogy mindenkinek kötelessége a haladó, 
általuk „neológ“-nak nevezett zsidóktól távoltartani ma
gát. Templomukban nem szabad imádkozni, mert azok 
tisztátalan bálványtemplomok. Nem szabad európai 
hangzásra neveket felvenni, európai szokás szerint öltöz
ködni és csakis zsargon nyelven szabad beszélni. A tiszta 
nyelven tartott prédikációt meghallgatni épp oly bűn, 
mint akár bálványt imádni. A rabbinak nem szabad vi
lági tudományokkal foglalkoznia; és tiszta, irodalmi nyel
ven prédikálnia. A zsinagógára nem szabad kupolát épí
teni, mert ez idegem szokások utánzata és zsidótlan; az 
almemornak a templom közepén kell állania. Korális
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ének megszentségteleniti az istentiszteletet. Esketni a- 
templomban tilos, csak szabad ég alatt van ez megem 
gedve. A Németországból hozzánk származott felvilá
gosodott konzervatívokat is kerülni kell, mert ezek Izrael 
gyermekeit tévútra vezetik.

Ilyen eszméket terjesztett a szélső konzervatív párt, 
főleg annak vezetője, Reb füllel, az őszinte meggyőző
dés rendületlenségével. A rebbe, kit a haladók egy má
sodik Amiensii Péternek neveztek, szószéken hirdette, 
hogy az oly rabbinak, ki „kórtemplom“-ban imádkozik, 
vallásügyi döntése megbízhatatlan; az ily templomban 
imádkozó sakter metszése nem rituálisan megengedett 
(kóser), könyvárus teíilinje és mezuzája tilos; az ott 
imádkozó hiv-ekkel nem szabad üzleti összeköttetést fen- 
ta,rtani, de még csak köszönteni sem szabad őket. Reb 
Hillel 1864-ben Makón is megjelent, hogy békerontó esz
méit hirdesse, de a főszolgabíró kiutasította őt a város
ból. Az ő Jagitációja folytán oszlott fel 1864-ben a mis
kolci hitközség elöljárósága, mig hűséges csatlósa, 
Schreiber Joachim szentpéteri rabbi az egész miskolci 
hitközséget vallási tilalom (,,iszur“) alá helyezi. Reb fü l
lel a jámbor és tudós Lamlesberg I. Áron nagyváradi 
rabbit is bűnösnek (,,pose“) jelentette ki, mert leányát 
,,Prediger“-hez adta feleségül; a Munkácson 1865. nya
rán összesereglett „chaszideus" tömeget pedig szabad 
ég alatt izgatta az „atskenáz11, vagyis oly, még konzerva
tív zsidók ellen is, kik nem csatlakoznak a chaszidizmus 
zászlaja alá.

A szikszói rebbe bűvkörébe került konzervatívok fel
fogása szerint a zsidó csakis a ghettó elhanyagoltságá
ban élhet zavartalan vallásos életet és ezért 1865. őszén 
N agymihályon sírról tanácskoztak, mikép lehetne az 
emancipációt, a zsidók polgári egyenjogúsítását meghiú
sítani. „Akármily hihetetlennek tetszik is Ön előtt, — 
irja Löw Lipót 1865. december 7-én Hirschler Ignácnak 
— mégis bizonyos, hogy az orthodoxok Nagy-Mihályon 
módok felett tanácskoztak, melyekkel az emancipációt 
meg lehetne akadályozni.“ A kis zemplénmegyei város
ban összegyűlt 16 rabbi és 8 rabbihelyettes az emanci
páció valóraválását ugyan nem tudta megakadályozni, 
de sikerült nekik oly vallásügyi határozatokat megálla
pítani, melyek a két vallási párt közti viszonyt még csak 
jobban elmérgesitették. A 24 chaszideus-konzervaíiv 
rabbi az egész ország zsidósága vallási törvényhozó-tes-
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füleiének képzelte magát és mint zsinati határozatot (pe- 
szák-bét-din) a következőket mondotta ki:

1. Tilos más mint zsargon nyelven prédikálni, vala
mint tilos a más nyelven tartott prédikációt meghallgatni. 
Minden zsidónak, ki hallja, hogy a rabbi vagy másvalaki 
„idegen" nyelven („láson nochri") prédikál, kötelessége 
elhagyni a templomot és kimenni az utcára. A szónok kö
telessége, hogy „zsidó nyelven" (értsd: zsargon nyel
ven) prédikáljon, amely nyelven ezen ország jámbor 
zsidói beszélnek.

2. Tilos oly templomban imádkozni, melynek nem 
közepén van elhelyezve az almemor.

3. Tilos a templomra tornyot építeni.
4. Tilos a kántornak és kórusnak különleges ruhát 

(ornátust) viselni.
5. Tilos a női karzatra oly karfát készíteni, hogy a 

férfiak láthassák a nőket, hanem régi szokás szerinti 
rácsozatot kell készíteni. Amely templomban karfa van, 
oda nem szabad belépni sem.

6. Tilos a kórus énekét meghallgatni, még inkább 
tilos a kórussal együtt imádkozni, vagy imájára „ámen“-t 
mondani.

7. Tilos a „körtemplomába csak be is lépni, mivel 
azok a hittagadás házai, rosszabbak a pogányok temp
lomainál.

8. Tilos a templomban esketni, ez csak szabad ég 
alatt van megengedve.

9. Tilos ba: mely zsidó szokást, vagy az ősöktől örö
költ templomi szabványokat megváltoztatni.

A zsinati határozat, melyet elsőnek Eisenstadt Me- 
náehem ungvári rabbi irt alá és amelyen természetesen 
ott volt az egész zsinat értelmi szerzőjének, Reb Hillel- 
nek is aláírása, de amelytől Szófer B. Wolf pozsonyi 
és Löw Jeremiás újhelyi rabbi megtagadta aláírását, 
utóbb még 47 rabbi által aláíratott, a 71 névvel utánoz
ván a hajdani jeruzsálemi 71 tagból álló nagy zsinatot. 
Az igy aláirt nagymihdlyi peszák kinyomatott00) és a hit
községeknek megküldeteitt. A pesti hitközség elöl
járósága jegyzőkönyvbe foglalja: „Közöltetik egy Mi- 
hályon állítólag több összegyűlt rabbi által szerkesztett 
héber okmány, melyben minden, az újabb időkben a zsi-

,0) Buda, 1866.
6
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nagógában elővett rendet és nemesbítést elátkolják". Az 
okmányt az elöljáróság bosszankodással félreteszi.1'1)

De sok helyütt még csak növelte, a zavart és ellen
ségeskedést a hitközségek kebelében. Kassán például az 
1867-ben avatott uj templomot a nagymihályi peszák ér
telmében a hitközség konzervatív tagjai nem akarták 
templomul elismerni, mire a kormány Hirsch Márk óbu
dai rabbit királyi biztosi kiküldetésben részesítette, hogy 
rendet teremtsen.'12) A kormánybiztos jelentése alapján 
1868. január 25-én Eötvös József miniszter elrendelte, 
hogy a kassai konzervatívok kötelesek a hitközség kebe
lében megmaradni; viszont a hitközség tartozik szá
mukra külön imaházat berendezni.

Sok hitközségben a sakterek nem mertek a korális 
templomba járni, nehogy az általuk vágott állat „tréfi“- 
nek jelentessék ki a konzervatívok részéről. A sakterek 
legtöbbje azonban eőlimádkozó is volt a hitközségi „ko- 
ráJis“ templomban és ez sok viszályra adott okot."")

Meg volt bontva a béke a haza legtöbb hitközségé
ben, fel volt dúlva az egész magyar zsidóság belbékéje. 
A kormány 1868-ban egyetemes zsidó gyűlés egy- 
behivásától remélte a vallási pártok közti ellentét ki
egyenlítését, a béke helyreállítását.

IV. A kongresszus.

1. Előzmények. Étit őr Egylet. A februári értekezlet.
A magyar kormány által 1868. december 30-re 

•egybehívott egyetemes gyűlés nem érte váratlanul és 
nem találta készületlenül a magyar zsidóságot. Két év
tizedes készülődés előzte meg e gyűlés egybehívását. 
A kongresszus első alapkövét az 1850. évi császár; 
pátens rakta le, mely az elengedett hadisarc helyett egy 
zsidó iskolaalap létesítését rendelte el. Ezzel meg volt 
adva az egész hazaii zsidóságnak közös ügye, mely 
csak közös tanácskozáson volt méltányosan elintézhető. 
Az 1851. évben tartott budai tanácskozásnak is csak az 
volt egyik főcélja, hogy egy országos szervezet terem
tessék, mely az egész hazai zsidóság ügyeit vezeti. 
Azóta benne lappangott a magyar zsidóságban a tudat,

ni) Pesti hitk. jegyzők, 1866. év 228. sz.
"-’) Hi r s c h:  Véleményes jelentés. Pest, 1868.
03) Sechs Briefe zűr Beleuchtung dér Religiösm Wirren 

in Ober-Ungarn (névtelenül). Kassa, IS0(,.
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hogy hitközségi állapotukat egyetemesen kell szer
vezni. A Bach-uralom idején semmilyen szervezkedés
nek és igy a zsidó hitközségek szervezésének sem volt 
helye és alkalma. Csak midőn az abszolutizmus nyo
másának megszűntével föllélegzett a közszabadság, 
került ismét szóba a zsidók szervezkedésének kér
dése is.

Meisel pesti főrabbi már 1800. április havában 
ajánlja a hitközség elöljáróságánál a hazai hitközségek
nek szervezkedésre való felszólítását. Az ambiciózus 
főrabbi egymaga is vállalkozott a szervezkedési moz
galom megindítására, melyben a pesti hitközségnek 
szánta a vezető szerepet.114)

A vidéki hitközségek is sürgetik, hogy tegyen a 
pesti hitközség valamely kezdeményező lépést. A pápai 
hitközség 1860. december 19-én tartott „tanácsgyiilés- 
böl“ igy ir a. pesti hitközségnek:

„Szent és bizonyos az, hogy legfelsőbb helynél 
eddigi képviseltetésünk hiányát minden oldalról — 
de főkép saját vallás- és iskola-ügyeinkben kellett 
ereznünk és éreztük is mert seholsem voltunk 
olly egyének által képviselve, akik ügyünket szivük 
gyökeréből védelmezték volna, s igy egyelőre is 
csak azon kellene igyekeznünk, hogy

1- ör. Mint h'azánkbeli több hitfelekezetei, úgy 
mi is a magas kancelláriánál egy hitsorsosunkbeli 
Referendárius által képviselve legyünk.

2- or vissza élések és tapintatlanságok elhárí
tása tekintetéből, a magyarhoni zsidóság számára 
egy központi bizottmány Pesten leendő székhely
ivel alakíttassák, amelynek általában javunk elő
mozdítása és községi ügyeink rendezése hivatása és 
feladatja legyeii.“lir')
A pápai átirat, mely tehát egy központi szervezet 

alakítását sürgeti, javaslatot tesz még „a magyar nyelv
nek az összes zsidóság közti behonosulása" érdeké
ben is.

Lóüv Lipót a Ben-Chananja 1861. julius 19-iki szá
mában bőven kifejti a szervezkedés szükségességét és a 
megalkotandó szervezet hatáskörét. „A zsidók feladata 
— írja — hogy az idő kulturkivánalmainak megfelelő 
felekezeti alkotmányt adjanak önmaguknak, s egy erre

M) A pesti hitk. levéltára Zsp. 111. 328. szám.
K) ij. o. 327. szám.

6'
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vonatkozó szabályzatot terjesszenek jóváhagyás végett a 
legközelebbi országgyűlés elé. Egy jól elkészített hit
községi szervezetről van szó, mely törvényes autonó
miát ad a hitközségeknek, a hatóságok előtt folyó gyű
löletes pereknek véget vet, s lehetővé teszi, hogy a ha
tóságok a zsidó hitközségekkel és rabbinátusokkal, mi
ként más vallási testületek képviselőivel, egyházi utón 
érintkezhessenek. Szó van továbbá egy derék, a val
lási forrásokban otthonos, klasszikus tudással is felru
házott, a honi nyelvben tökéletes rabbikar képzéséről. 
Szó van végre a népoktatás korszerű szervezéséről, ami
től nern lehet és nem szabad különválasztani a tanítók 
biztosított, tisztes helyzetét. Mind e reformok kizáró
lagosan kulturális természetűek; a dogmatika, a rítus, 
a liturgia nincs ez által é r i n t v e És valóban a Löw Li- 
pé>t által körvonalazott keretekben mozgott az 1868-ban 
összegyűlt kongresszus, melytől Lőw azonban távol 
tartotta magát.

Dr. Hirschler Ignácz, a pesti hitközség elnöke, a 
magyar zsidóság óhajának adott tehát kifejezést, midőn 
1862. augusztus havában emlékiratban kérte gróf For
gónál Antal kancellárt, hogy mielőbb hívja értekezletre 
a magyar zsidóság képviselőit, kik a felekezetet ér
deklő ügyekről, főleg az iskola-alap célszerű hováíordi- 
tásáról tanácskozzanak. A kormánynak azonban éppen 
elég gondot okozott a magyar országgyűlés és ezért 
nem volt hajlandó még egy zsidó országgyűlést is egy
behívni. Sőt Hirschler, ki a kormány felfogása szerint 
a zsidóság országos ügyeibe való avatkozásával ha
táskörét átlépte, elöljárói tisztjétől — mint már láttuk 
— néhány hónap múlva felmentetett. Hirschler vissza
vonult a pesti hitközség vezetésétől és midőn 1865-ben 
a hitközség bizalma ismét őt tette az elnöki székbe, azt 
el nem fogadta; de azért nem szűnt meg hirdetni eszmé
jét, hogy a zsidóság pártjai legyenek türelmesek egy
mással szemben a zsinagógái kérdésekben és hogy a 
hitközségi ügyek, valamint a tanügy az autonómia alap
ján rendezendők. A Kern Jakab fölött 1865. november 
18-án tartott nagyszabású emlékbeszédében is ezekben 
határozta meg a zsidóság feladatát a közel jövőre nézve.

Meisel pesti főrabbi a helytartóhoz 1863. január 
12-én benyújtott és annak idején sok izgalmat szült me
morandumában igy fejti ki egy központi szervezet szük
ségességét: „Hogy rend és áldásos tevékenység hozas
sák a hitközségekbe; hogy azok különféle intézményét
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működésükben megvédelmeztessenek és megerősittesse- 
nek; hogy a hitközségekben mindenféle civakodásnak 
eleje vétessék, ha pedig ennek különböző elemei folytán 
mégis civakodás támadna, hogy az végleg elsimittassék: 
kívánatos a magas Helytartóság hajlandósága arra, hogy 
Magyarország néhány kiváló rabbijából, valamint mü
veit és megbízható laikusokból egy konziszioriális bi
zottság alakíttassák, melyhez a hitközségekben felme
rülő peres esetek utalandók volnának és mely bizottság 
minden évben néhányszor a különböző nagy városokban 
gyiilésezne és észleleteiről, melyeket a hitközségi és 
iskolai életben tapasztal, jelentést tenne a magas Hely- 
tartóságnak/'

Nemcsak a magyarországi, hanem az erdélyi zsidó
ságban is megvolt a hitközségi ügyek rendezésének kí
vánsága. Az erdélyi zsidók bizalmi emberei már 1852- 
ben tanácskoztak Gyulafehérvárott az istentiszteleti kér
dések és a hitközségek viszonyának rendezéséről. Eried- 
rhann Ábrahám országos főrabbinak féltékenysége foly
tán akkor eredménytelen maradt a tanácskozás. 1866- 
ban már több eredményre jutottak. Az országos kor
mány tudtával tanácskozást tartottak az erdélyi zsidók 
bizalmi emberei és egy hitközségi szabályszervezetet 
dolgoztak ki, melyet az erdélyi kormánynak már át is 
nyújtottak. Erdélynek Magyarországhoz való csatolása 
által az ottani zsidók ügye azonban megszűnt külön kér
dés lenni és azonossá vált a hazai összzsidóság ügyével.

Az alkotmány visszaállítása után kinevezett mi
nisztériumot a pesti zsidóság is üdvözölte. 1867. feb
ruár 27-én tisztelgett a hitközség báró Eötvös József 
kultuszminiszternél, mely alkalommal szóba került a 
zsidó hitközségek szervezetének kérdése is. A minisz
ter felszólította a küldöttséget, hogy fejtse ki egy 
nála benyújtandó memorandumban, kívánalmait, me
lyeket tanulmányozás tárgyává fog tenni. A pesti hit
község elöljárósága eleget tett a miniszteri felszólítás
nak és 1867. április havában benyújtja az emlékiratot. 
„Községi életünk minden mozzanatánál — fejti ki az 
emlékirat — sajnosán érezzük hiányát oly szabályok
nak, melyek akár a hitközségnek az államhatóságok- 
hoz való viszonyát, akár az egyes községi tagokat a 
község ügyeire és elöljáróinak választására illető jo
gosult befolyás mértékét, akár végre rabbiknak, taní
tóknak és más községi tisztviselőknek jogait szabato-
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san m eghatároznák. Nem létezik oly izraelita  te s tü le t, 
m ely fcnforgó hitfelekezeti ügyekben a m agas kor
m ánynak részrehajlatlan , m egbízható felvilágosítást a 
hitközségek nevében adni jogosítva lett volna. A m a
gyarhoni izraeliták  m indeddig nem  voltak abban a 
helyzetben, hogy országos egyetem es h itközségüket es 
ennek központi képviseletét m egalak íthatták  volna." 
Hogy e bajokon m iként lehet segíteni, arró l nyilatkozni 
nem érzi m agát feljogosítva, a pesti hitközség, hanem 
csak az ö s s z e s  m a g y a r h o n i  h i tk ö z s é g e k  k é p v is e lő in e k  
g y ű l é s e  jogosult erre. „ E z ér t  — igy végződik a m em o
randum  — a m i t i s z t e l e t t e l j e s  k é r é sü n k ,  m is z e r in t  h a g y -  
m é ltó sd g o c l  i ly  g y ű lé s t  e g y b e h ív n i  k e g y e s k e d j é k ,  h o g y  
e z  a z  o r s z á g o s  e g y e t e m e s  k ö z s é g n e k  é s  k ö z p o n t i  k é p 
v i s e l e té n e k  s z e r v e z é s é v e l ,  a z  u j r e n d s z e r n e k  é s  a z  e t tő l  
v á r t  jo b b  jö v ő n e k  a la p já t  m e g v e th e s s e ."

A pesti h itközség a m em orandum  szövegét 1867, 
április 14-én közölte az o rszág  nagyobb hitközségeivel 
és L á n y i  J a k a b  hitközségi elnök m ájus 20-án jelen tést 
te tt a hitközségi választm ánynak , hogy 63 h e ly r ő l  h e 
l y e s l ő  v á l a s z  é r k e z e t t ,  még pedig oly hitközségek is 
helyeselték a  pesti em lékiratot, m elyek konzervatív  
felfogásunk, pl. B alassa-G yarm at, N agyvárad , N agyká
roly, M unkács, S átoraljaú jhely , Pozsony. N éhány hit
község azon óhajá t fejezte ki, hogy a k o n g r e s s z u s  c s a k  
a z  e m a n c ip á c ió  e l n y e r é s e  u tán  h iv a s s á k  e g y b e ,  m ely 
felfogás győzött is.0(!)

Az em lékirato t még á t sem adták  a m iniszternek, s 
a konzervatív  vezetők m áris arró l tanakodtak , mikép 
hiúsíthatnák m eg előre is a kongresszus m unkálatait. 
Rövid idő a la tt elkészítettek  és „120 óhitű  k ö z s é g  n e v é 
b e n " a m iniszterhez benyú jto ttak  egy e l le n -e m lé k ira to t ,  
m elyet m agyar, ném et és héber nyelven te rjesz te ttek  
az országban. Ebben kijelentik, hogy ők sem ellenzik az 
országos kongresszus egybehivását, de előbb bizonyos 
előleges kérdések  békés és m indkét vallási párto t egyen
lően m egnyugtató  m egoldását kívánják. Ily előleges 
kérdések : 1. A korm ány  egy széles alapú, szabadelvű 
válasz tási m ódozat k ido lgozására  ép annyi szám ú 
„óhitü“, mint „ujhitü" bizalm i férfiút hívjon össze az 
o rszág  minden részéből. 2. A bizalm i férfiak állapítsák

“ ) Festi liitk. jegyzők, 1867. év 402. szám és levéltár Zsp. 
111. 346. és 348. szám. A képviselőházhoz intézett emlékirat 
(Pest 1870.) mellékletei.
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meg mindazon községi ügyeket, melyek a kongresszus 
kizárólagos illetékessége alá esnek. 3. Dolgozzanak ki 
a kongresszus számára előleges házszabályokat, s kü
lönösen állapítsák meg azt, hogy mikor tekintheti ma
gát a kongresszus megalakultnak és döntő szavazásra 
milyen többség szükséges. 4. Előre jelentessék ki, hogy 
a kongresszusnak csak tanácsadói, vagy törvényhozási 
szerepe lesz-e. 5. Erdély zsidó lakossága is hivassák meg 
a kongresszusra.87)

Az ellenemlékirat néhány kívánalma tagadhatatla
nul helyes volt és hozzájárult a kongresszusnak a le
hető helyes mederbe való tereléséhez. De viszont a har
madik pontban foglalt kívánalmak sejteni engedik, hogy 
még egy szabályszerűen összeült egytemes gyűlés több
ségi határozatát sem hajlandóak elfogadni a konzerva
tívok, ha< a többségi határozat nem felelne meg az ő 
felfogásuknak is.

A konzervatív párt nem elégedett meg az ellen
emlékirat benyújtásával és annak terjesztésével, ha
nem tovább ment és erős szervezetbe tömöritette hí
veit, hogy minden eshetőséggel szemben készen áll
janak. Még az 1867-ik év folyamán megalakította a párt 
a „t1itőr-F.gylet"-et (Somré hadath). Az egylet Tre- 
bitsch Márk elnök, Abeles S. pénztáros, Farkas Albert 
titkár aláírásával, valamint Schreiber S. Wolf pozsonyi, 
Löw Jeremiás újhelyi és Eisenstadt Menáchem ungvári 
rabbi ajánlatával ellátott felhívást bocsátott a magyar 
zsidósághoz. A felhívás az egylet céljául tűzi ki: „Az
írásbeli és szóbeli tant, mely a Sulchan Aruchban fog
laltatik, s melyet apáink követtek, kiknek nyomában 
akarunk mi is járni, hogy utódainknak csorbítatlanul ad
hassuk át, akarjuk védeni s fentartani.“ A Hitőr-Egylet 
a) minden törvényes eszközzel megvédi Magyarország 
„orthodox zsidóságát" jogtalan támadások ellen, b) se
gítséget nyújt mindazon „orthodox" községnek és egyé
neknek, kik hitük miatt szenvednek, c) terjeszti és ott
honossá teszi hitsorsosaink közt a magyar nyelvet, d) 
kiadja a „Magyar Zsidó" folyóiratot. (A lap szerkesz
tője Farkas Albert, majd Krausz Zsigmond, ki kez
detben haladó eszmék hirdetője volt és ily irányú iro
dalmi munkásságot fejtett is ki.) Az egylet élén egy 
Pesten székelő 21 tagú központi vezetőség áll, az egy

fl7) A 120 óhitii hitközség nevében benyújtott emlékirat 
méltánylása. (Névtelenül.) Pest, 1867.
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öttagú rabbikollégiumot választ, mely végérvényesen 
határoz minden valllási és felekezeti kérdésben.68)

A Hitőr-Egylet felhívása azt a látszatot akarja 
kelteni, mintha ai konzervatívok vallási meggyőződésük 
miatt üldözéseknek lennének kitéve a haladó felfogásunk 
részéről, s ezek védelmére alakul meg az egylet; holott 
láttuk, hogy épen a haladó felfogású zsidóknak lett 
volna okuk panaszkodni azon üldöztetések miatt, me
lyeknek konzervatív részről ki voltak téve sok hitközség 
kebelében. Gondoljunk csak a nagymihályi „peszák“-ra, 
mely átok alá helyezi a haladás minden müvét. Vájjon 
tett-e ehhez hasonlót a haladó zsidóság? A Hitőr-Egylet 
felhívását, melynek egyik pontja a magyar nyelv ter
jesztését jelöli meg célul, ugyanazon ungvári rabbi irta 
alá, ki a nagymihályi peszákban csak nemrég vallási 
tilalom alá helyezett a zsargon romlott nyelvén kívül 
minden más nyelvet és ugyanazon pozsonyi rabbi irta 
alá, ki jesibája bachurjainak minden világi tudomány- 
nyál való foglalkozást megtiltott!

Nagyon is észre lehetett venni, hogy nem volt más 
célja az egyletnek, mint a hierarchia (öttagú végérvényes 
döntési joggal birő rabbikollégium) által akaratában és 
elhatározásában korlátozott minél nagyobb tömeg fölött 
szabadon rendelkezni. És bár a haladó zsidóság — mi
kép az események folyamán megismertük — az ősi val
lás hittételeinek érintése nélkül, kizárólag csakis az is
tentiszteleti külsőségek nemesítését és kulturális intéz
mények alkotását célozta, a Hitőr-Egylet a kultuszmi
niszterhez 1868. julius 2-án intézett beadványában mégis 
igy jellemzi a két vallási pártot; „A Magyarország és 
Erdély területén lakó, úgynevezett óhitű zsidóság az, 
mely vallási meggyőződésében írott (Mózes öt könyve) 
és hagyományos (a Sulchán Áruch négy könyve) hittör
vényeihez híven ragaszkodik, s ennélfogva azon jogosult 
alapon áll, melyen ősei évezredeken át állottak, s igy ő 
képezi az anyaegyházat, azok ellenében, kik az ősi ala
pot elhagyván, a leggyökeresebb hitelveket megtagad
ván, azon vallást, mely a zsidóságot eddig jellemezte, 
átidomitani s újítások által úgyszólván sarkaiból kifor
gatni indultak.14

Az igazság kedvéért nem lehet elhallgatnunk, hogy 
azért a Hitőr-Egylet oly tagokat is vett fel kebelébe, kik

“ ) V e n e t i a n e r :  A zsidóság szervezete az európai ál
lamokban. Budapest, 1901. 500 1. s köv.
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nem éltek a Sulchan Áruch törvényei szerint, mert az 
egylet célja — annak hivatalos lapja bevallása szerint 
-  oly többség alakítása, mélylyel az ellentáborral szem- 

beszállhat. Schag-Zwebner Ábrahám kaboldi nagytudo- 
mányu konzervatív rabbi nyíltan meg is iita, hogy az 
egész Hitőr-Egylet nem „keser" vagyis „egyesülés", ha
nem „seker", vagyis „hazugság". De már tizenegy nap 
múlva, 1868. elül havában a szókimondó rabbi kénytelen 
újabb héber és németnyelvű nyilatkozatban előbbi kije
lentéseit visszavonni és a Hitőr-Egyletet kifogástalan 
célúnak elismerni.

A „120 hithü község" nevében beadott emlékirat kéri 
a kultuszminisztert, hogy a kongresszus egybehivása 
előtt bizalmiférfiak állapítsák meg azon ügyeket, me
lyek a kongresszus illetékessége alá esnek. Lehet, hogy 
ezen kivánalom kifejezése folytán, de lehet, hogy egyéb
ként is a miniszter tervéhez tartozott: 1868. február 17-re 
harminchat bizalmiférfi, kiknek névsorát Hirschler Ignác 
állította össze minden pártból, Budára hivatott egy „bi
zalmas értekezlet'’-re „Magyarország izraelita hiten levő 
polgárainak hitközségi, de főleg köznevelési, oktatás- s 
iskolai ügyeinek rendezése, s újabb, alkotmányos, tár
sadalmi, s közigazgatási viszonyaihoz való törvényes 
átalakítása" tárgyában.80)

A miniszter által csupa világi ember hivatott meg. 
mintegy előre is jelezve, hogy a tanácskozásból minden 
vallásügyi kérdés ki van zárva és csak szervezeti ügyek 
kerülnek tárgyalásra. A februári értekezletre, mely va
lóságos előkongresszus volt, meghívást nyertek: Adler 
Leó (Eperjes), Barnay Ignác (Pest), Baumgarten Fülöp 
(Pest), Diner Mór (L.-Szt.-Miklós), Fischer Leó (He- 
Tend). ár. Fischer Lajos (Kolozsvár), Fleischmann Mór 
(Pest), Friedlieber Albert (S.-A.-Ujhely), Goldberger 
Károly (Óbuda), Griin Izrael (Marosujvár), Hirschl Li- 
pót (Gyöngyös),, dr. Hirschler Ignác (Pest). Holitscher 
Fülöp (Pest), Hollünder Leó (Eperjes), dr. Kain (Eper
jes), Kohen J. (Pest), Krausz Zsigmond (Kőrösladány), 
Lányi Jakab (Pest), Lőwy József (Nagykanizsa), dr. 
Mezei Mór (Pest), Neumann Fiilöp (Buda), Pappenhcim 
Kálmán (Pozsony), dr. Pollák Henrik (Pest), Polatschek 
(Nagykároly), dr. Popper József (Miskolc), Popper Li- 
pót < íilinik), dr. Rózsay József (Pest), Schapringer Joa- 
chim (Pécs), Scharmann Sámuel (Temesvár), Schlesin-

li!l) Pesti hitk. levéltár Zsp. 111. 390. szám.
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ger Illés (Vágujhely), Schossberger S. W. (Pest), Singer 
Vilmos (Szeged), Steiner Lipót (Nagyvárad), Ullmann 
Károly (Pest), Wahrmann Mór (Pest) és Wallfisch Pál 
(Arad).

1868. február 15-én, szombat este, a pesti hitközség 
tanácstermében tartott előértekezlet után, vasárnap dél
előtt mutatkoztak be a bizalmiférfiak a miniszternél. 
Lányi Jakab, a pesti hitközség elnöke, köszönetét mon
dott Eötvös Józsefnek, ki egy negyedszázadon át har
colt szellemének fegyverével a zsidók polgári jogaiért, s 
most a zsidók belső ügyeire fordítja figyelmét. A mi
niszter válaszában politikai pályája legszebb napjának 
mondotta azon napot, melyen a haza az emancipáció ál
tal több mint 400,000 honpolgárt nyert. A magyar nem
zet mindenkor megbecsülte a szabadságot, s ezért min
den téren megadta az autonómiát. A zsidóknak is önma
guknak kell rendezniük vallási ügyeiket, bár egyszerűbb 
lett volna egy sablon szerint készített szervezetet ok- 
troyálni reájuk.

A bemutatkozást követő napon, február 17-én, foga- 
dóterrnében nyitotta meg Eötvös József a konferenciát,, 
melyen ő maga elnökölt és egy miniszteri hivatalnok ve
zette a jegyzőkönyvet. Megnyitó beszédében előadta a 
miniszter, hogy a konferencia feladata három szabály
zatot készíteni: 1. választási szabályzatot, melynek alap
ján az összes hitközségek jogos képviselői fognak meg
jelenni az egybehívandó kongresszuson; 2. hitközségi 
szervezeti szabályzatot és 3. iskolai szabályzatot. E két 
utóbbi szabályzat csak mint javaslat fog a kongresszus 
elé kerülni, melyeket az elfogadhat, módosíthat, vagy 
el is vethet. A konferencia erre három bizottságot kül
dött ki a szabályzatok elkészítésére.

Már ezen első tanácskozáson megnyilatkozott a kon
zervatív párt kü.lönválási szándéka. A konzervatív bizal
miférfiak arra kérték a minisztert, hogy miután ők a 
konferenciára kisebb számban hivattak meg, mint a ha- 
ladópártiak, külön tanácskozhassanak és külön javas
latokat dolgozhassanak ki. Sőt Krausz Zsigmond azt kérte 
a minisztertől, hogy a zsidóság két külön felekezetböl 
álló vallásnak ismertessék el; egy hatóságilag elrendelt 
összeírás állapítsa meg, hogy ki tartozik egyik, ki a má
sik vallásfelekezethez. Ennek megtörténte után minden 
vallásfelekezet tartson külön kongresszust és külön-ktilön 
szervezkedjék. Krausz ezen nézetét ki is nyomatta
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„Transaction zűr Ausgleichung dér sicli gegeníiber- 
stehenden Partheien im ung. Vaterlande“ címen.

A miniszter kijelentette, hogy neki csak egy zsidó
ságról van tudomása. Minden vallásban lehetnek bizo
nyos kérdésekre nézve nézeteltérések, melyek azonban 
még nem felekezeti különbségek. Ily nézeteltérések mel
lett is lehet közösen tanácskozni oly kongresszusban, me
lyen vallási kérdésekről nem lesz szó. Különben is az 
országos törvény csak egy zsidó vallásról szól, s ezért 
a kormány csak egy zsidó felekezetet ismerhet el.

Ily előzmények után alakult meg a konferencia,, 
melynek Lányi Jakab lett elnöke, Hollander Leó és- 
Pappenheim Károly alelnöke, Barnay Ignác a jegyzője. A 
választási bizottság tagjai lettek Hirschler Ignác, Hollan
déi- Leó és Pappenheim Károly, jegyzője Mezei Mór. A 
hitközségi szervezeti bizottság tagjai lettek: Friedlieber 
Albert, Kohen I. J. és Popper József, jegyzője Kain. Az 
iskolai bizottság tagjai lettek: Adler Leó, Fischer Leó és 
Holitscher Fiilöp, jegyzője Fischer Lajos. Március 1-ig 
tartottak a konferencia tanácskozásai.70)

A miniszter elnöklete alatt február 25-én tartott 
ülésen bemutatta Mezei Mór a választási bizottság ja
vaslatát, mely a legutolsó, 1857-ben megejtett nép- 
számlálás alapján, s az országgyűlési képviselőválasz
tások mintájára készült. Minden nagykorú és önálló iz
raelita honpolgár bir szavazati joggal, vagyoni állapo
tára való tekintet nélkül. 220 kongresszusi képviselő 
választandó és csak az választható meg, ki szóban és 
Írásban ki tudja magát fejezni valamely honi nyelven. 
Szavazati joggal nem bírnak a fizetéses hitközségi 
tisztviselők, főleg a rabbik miatt. A kongresszusnak 
tisztán világi tagokból való összeállítása kifejezésre jut
tatja, hogy ez vallási kérdésekkel nem fog foglalkozni. 
A miniszter a bizottság javaslatát elfogadta.

A március 1-én tartott utolsó ülésen mutatta be a 
hitközségi szervezeti bizottság és az iskolai bizottság 
javaslatait. A hitközségi szervezet terve a következő fő
elveket állapítja meg: Magyarország zsidósága egy tes
tületet képez, mely 5 kerületre oszlik, a kerületek me
gyékre, ezek pedig községekre. Minden község isten- 
tiszteleti rítusát a többség állapítja meg, de 20 adófizető

70)A februári konferencia jegyzőkönyvei és bizottsági 
javaslatai a pesti liitk. levéltárában Zsp. III. 373., 374., 376., 379._ 
380., 381. és 387. szám.
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kiváltságára tartozik az anyahitközség számukra külön 
templomot fentartani. Minden község 2—4 tagot küld 
a községmegye képviseletébe, mely minden félévben 
tart gyűlést és őrködik a megye zsidóságának iskolai és 
községi ügyei fölött. Minden megye 2—4 tagot küld a 
községkerület képviseletébe, mely minden évben tart 
gyűlést és intézi a kerület ügyeit. A kerületi képviselők 
közgyűlése választja az országos képviseletet, mely 
közvetíti és képviseli a hitközségek ügyeit a kor
mánynál.

Az iskolai bizottság a következő javaslatot terjesz
tette elő: Az általános tankötelezettség folytán minden 
hitközség tartozik népiskolát fentartani, ezen felekezeti 
iskolákra is érvénynyel bir az országos iskolai törvény. 
Felekezeti középiskola felállítása nem szükséges, de 
megfelelő számú talmudtóra-iskolák nyitandók a tanitó- 
és rabbiképző-intézetbe készülő ifjak részére. Rabbi- és 
tanítóképző-intézet alapítandó müveit rabbik és tanítók 
képzésére. Nehogy azonban a más vallási felfogásnak 
lelkiismereti kényszernek legyenek kitéve és hogy a bi
zottság bebizonyítsa a konferencia többségének békére 
való törekvését, ajánlja, hogy a fennálló és még esetleg 
felállítandó jesibák jogosultsága ismertessék el, s a kon
gresszus által majdan megjelölendő két jesiba az iskola- 
alapból segélyeztessék. Az iskola-alap egyébként csakis 
tanügyi célokra fordítható.

A három bizottsági javaslat benyújtása után Eötvös 
József miniszter berekesztette a konferenciát, mely a 
kongresszus számára elkészítette aiz előmunkálatokat. 
A miniszter záróbeszédében azon reményének adott ki
fejezést, hogy a zsidóságban erősebb lesz az érdekek 
közösségének tudata, mint a köztük levő nézeteltérések 
nagysága, s ezért egymás iránt való engedékenységre 
és tiirelmességre intett.

A konferencia hét konzervatív tagja, Pappenheim 
Károly, Grün Izrael, Krausz Zsigmond, Friedlieber Al
bert, Fischer Leó, Fleischmann Mór és Scldesinger Illés 
március 3-án különvéleményt nyújtott át ai miniszter
nek, melyben óvást emelnek minden centralizáció ellen, 
s követelik a teljes autonómiát. A miniszter a különvéle
ményt átvette, s azon nézetének adott kifejezést, hogy 
ha az istentisztelet terén helyes is az ellenkező felfogá
snak különválása, az adminisztratív ügyek intézése to
vábbra is közös maradhat. A zsidóság esetleges ketté
válása kisebb baj lenne a kormányra, mint magára a
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zsidóságra nézve. Grün Izrael megköszönte a miniszter 
jóakaratát és kijelentette, hogy a konzervatív párt is a 
zsidóság egységét kívánja.

Ezzel be volt fejezve a kongresszust megelőző kon
ferencia, melynek tagjai többféle kitüntetésben részesül
tek. A miniszterelnök február 26-án, másnap pedig /. I'e- 
renc József király fogadta őket [kihallgatáson. A minisz
terelnök, kit dr. Popper József üdvözölt és a király is, 
ki előtt Mollánder Leó fejezte ki a konferencia hódolatát, 
azon reményének adott kifejezést, hogy a tanácskozások 
eredményre fognak vezetni.

Már itt előzetesen kell megjegyeznünk, hogy a 
kultuszminiszter úgy ai konferencia többségének javasla
tait, mint a kisebbség különvéleményét az 1868. decem
berében összeülő kongresszushoz áttette, de csak érté
kesíthető anyag gyanánt, nem pedig a kongresszus ta
nácskozásainak alapjául.7')

2. Választási mozgalmak.
A februári konferencia tagjai szétoszlottak, a hit

községek legtöbbje pedig, akármely pártárnyalathoz tar
tozott, hálafeliratot küldött a kultuszminiszterhez kez
deményezéséért, melylyel az ő ügyeiket rendezni törek
szik. A miniszter a feliratokra küldött válaszában kije
lenti, hogy „valamint nem tartozhatik soha a kormány 
körébe a vallási dolgokban való bármily irányban! ren
delkezés, úgy tagadhatatlan másrészt, hogy az állam
nak nemcsak joga. de kötelessége is a törvény ált al ki
szabott körben és módon rendeztetni azon adminisztra
tív közügyeiket, melyek a haza izraelita hitközségeinek 
saját érdekében nem maradhatnak a jelenlegi álla
potban."

Ezután az egész ország zsidóságában megindult a 
készülődés, az agitáció a közel jövőben kiírandó kon
gresszusi képviselőválasztásokra. A kultuszminiszter
1868. június havára tervezte a kongresszus egybehivá- 
sát, de a februári konferencia tagjai a .választás kellő 
előkészítése miatt kérték annak őszre való egybe- 
hivását.

A konzervatív párt a Hilör Egylet által jól volt 
szervezve és mindinkább terjeszkedett. Természetes tö
rekvése az volt, hogy az egybehívandó kongresszusban 
többséget biztosítson magának. Krausz Zsigmond Kő- 71

71) Kongresszusi napló a VII. ülésről.
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rösladányból kibocsátott „Sendschreiben" cimii felszóli- 
tásában minden liithii zsidónak lelkére köti, hogy csak 
oly képviselőjelöltre szavazzon, ki: 1. a szombatot és 
ünnepeket megtartja; 2. tiltott eledelt nem eszik; 3. na
ponta talisszal és tefilinnel imádkozik; 4. tiszteli Izrael 
tudósait; 5. hisz a messiásban; 6. hisz Ción templomának 
helyreállításában; 7. hiszi a holtak feltámadását; 8. hiszi 
a Sulchán Áruch kötelező voltát; 9. hiszi a tóra és tál - 
műd örök kötelező erejét; 10. híven megtartja Izrael 
valamennyi szokásait.72)

A haladópárt is szervezkedett és a Fenyvessy Adolf, 
majd Deutsch Henrik által szerkesztett „Izraelita Köz
löny" cimii lapot 1868. áprilisában megtette pártlappá, 
hogy a sajtó utján tömörítse és serkentse kitartásra 
híveit A konzervatív párttal szemben, mely leplezetlenül 
hirdette a szakadást, a  haladópárt lapja igy határozza 
meg álláspontját: „a hitfelekezet egysegének és önkor
mányzati jogának megóvása mellett, engedékenység a 
lehetőség határáig". A párt „központi bizottmánya" 
1868. augusztus havában kibocsátott körlevélben fejti ki 
programmját, melynek főéivé „hogy a kongresszus, mely 
csak szervezkedési és igazgatási kérdések tárgyalását 
és megoldását célozza, vallási és szertartási kérdések
kel sem reformisztikus, sem hyperorthodox értelemben 
nem foglalatoskodlwtik".

A haladópárt békiilékenysége jeléül még a februári 
konferencián több engedményt tett a konzervatív párt
nak. így elsősorban reájuk való tekintetből és az ő meg
nyugtatásukra, hogy a tisztán világi tagokból álló egye
temes gyűlés, csupán csak közigazgatási és tanügyi, 
nem pedig vallási kérdésekkel fog foglalkozni, zárták 
ki a rabbikat a választók köréből. És éppen a konzerva
tívok voltak azok, kik már a kultuszminiszternél be
nyújtott különvéleményükben követelték a rabbik vá
lasztói jogát és ezen kívánságuk kifejezésével az egész 
országban hangulatot keltettek, maguk mellett. Dr. Hil- 
desheimer Izrael kismartoni rabbi erős bírálat alá véve 
a februári konferencia többségének három javaslatát, 
igy kérdi: „ki adta a többségi javaslat készítőinek azon 
jogot, hogy oly férfiakat, kik se tolvajok, sa rablók, se 
vagyonbukottak, egyik legszentebb emberi és polgári 
joguktól megfosszák?73) A Hitőr Egylet által kiadott 
hébernyelvii röpirat („A béke és igazság szavai") pedig

72) V e n e t i a n e r :  i. m 502. 1.
,3) H i I d e s h e i m e r : Zum Congresse. Prag 1868, 5. 1.
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a rabbiknak kizárását a választók köréből a legnagyobb 
istenkáromlásnak („chiliül Hásém“) mondja.74 75) Hildes- 
heimer felszólítására 1868. június 15-én 30 rabbi önér
zetes hangú beadványban kéri a minisztertől ai válasz
tási szabályzatnak a rabbikra és hitközségi tisztvise
lőkre vonatkozó pontjának megváltoztatását.

A haliadópárt ezek után felmentve éreizte magát a 
februári konferencián kötött megegyezés alól. Miután 
dr. Polliik Henrik 1868. augusztus 6-án az összes hitköz
ségekhez intézett körlevélben beismerte a konferencián 
elkövetett hibát, kéri a rabbik támogatását s megígéri, 
hogy a minisztert rá fogják venni a: rabbikat kizáró 
pontnak kihagyására: A kultuszminiszter 1868. szeptem
ber 25-én tényleg elrendelte, hogy minden hitközségi 
tisztviselő, tehát u rabbi is választó és választhatód5)

1868. julius 5-én adattak ki Eötvös József miniszter 
által „A magyar és erdélyországi izraeliták egyetemes 
egyházi gyűléséhez kiküldemdő képviselők választására 
vonatkozó alapszabályok". A 42 szakaszból álló sza
bályzat szerint: Választó minden nagykorú önálló izrae
lita férfi, ki az ország valamely községébe mint adózó 
lakos illetékes s azonfölül egy izraelita hitközségnek je
len és múlt évben teherviselő tagja: Az egyetemes gyű
lésre 87 kerület összesen 220 képviselőt küld: Pest 20-at, 
Pozsony 3-at, a többi kerület 1—2 képviselőt. Választ
ható mindem választó, ki az országban szokásos nyel
vek egyikén írni és olvasni tud. A kongresszus ülései 
nyilvánosak és Pesten tartandók.

A miniszteri utasítás folytán a főispánok, vagy ezek 
megbízásából az alispánok, esetleg főszolgabirák min
dem megyében 1868. szeptember havában zsidó bizalmi 
férfiakkal tanácskoztak, kik megválasztották a megyei 
központi választmány tagjait. E központi választmányok 
megállapították a megyebeli választási kerületeket és a 
választások helyét, összeírták továbbá a szavazatképes 
választókat. Ezután a megyei választmányok annyi ke
rületi választmányra oszlottak, ahány képviselő volt a 
megyében választandó: mindem választáshoz egy-egy 
kerületi választmány. A kerületi választmány feladata 
volt, hogy egy hatósági személy felügyelete alatt (testi- 
monium legale) vezesse a választásokat. 1868. szeptem-

74) Dibré sálom veemeth. Buda 1868, 6. 1.
75) L ő w  : Dér jiid. Konsress, 277. 1. és a pesti hitk. levélt. 

Z s p .  III. 366. szám.
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bor 25-én kelt a kultuszminiszter azon pótrendelete, 
mely megállapítja, hogy a hitközségi tisztviselők is bír
nak választói joggal ; egy ugyanaznap kelt második 
pótrendelet az eredetileg 1868. november 3-ra kitűzött 
választásokat november 15-re rendelte el.70)

Ezen előmunkálatok után megindult a választási 
mozgalom. A kerületekben megjelentek a felléptetett és 
az önjelöltek; elhangzottak aiz értékes és értéktelen 
programmbeszédek; folyt a korteskedés^ jelöltek mel
lett, jelöltek ellen. Az egyes kerületekben a haladópárt 
ép úgy, mint a, konzervativpárt felszólításokat intézett 
a választókhoz, iparkodván őket a maga részére meg
nyerni és az ellenpárt hibáit feltárni.* 77) Eisenstadt Me- 
náchem ungvári rabbi két rabbitanácsosával 1868. tisri 
havában zsargon nyelvű körlevelet bocsátott ki, mely
ben „testvéreit, Izrael fiait" felszólítja, hogy csak „Kó
seré Jehudim“-ra szavazzanak, nehogy a „neológok" pa
rancsoljanak az egész országban és a „seniinár“-ból 
való rabbik, kik minden vallási tilalmat megengednek.

A választások előtt a konzervatív párt azon hirt 
terjesztette,, hogy minden ellenkező kijelentés, dacára a 
kongresszus nemcsak ai hitközségek szervezeti kérdésé
vel, hanem vallási ügyekkel is fog foglalkozni. Erre a 
kultuszminiszter a Hivatalos Közlöny 1868. október 4-iki 
számában „minden kétely eloszlatása végett" újólag ki
jelentette, hogy „minden vallási (dogmaticus) és szer
tartási (rituális) kérdések a tanácskozás tárgyát nem 
képezik és azoknak a tanácskozás körén egészen kivid 
kell maradni."

Általános izgatottság között érkezett el a választá
sok napjai, 1868. november 18-ika. A választások élénk 
képe semmiben sem különbözött az országgyűlési kép
viselőválasztásoktól: lovasbandériumok járták be a vá
rosok utcáit, nemzeti lobogók alatt vonultak fel a vá
lasztók, pártállásuk szerint más-más, szinü tollal ékesí
tett kalappal; volt. cigányzene, parázs, verekedés, a fő
városban csakúgy, mint a vidéken. Általában azonban

70) Pesti hitk. levéltára Zsp. III. 365. és 366. szám.
77) A haladópárt részéről többek között megjelent: Mahn- 

ruf an die Israeliten Ungarns (névtelenül). Pozsony 1868; B é r 
l tei  G.: Eine Stimme aus eine Gemeinde Israeís. Pest 1868. 
A konzervatív álláspontot védelmezték: Gri i n I z r a e l :  Lan- 
des-Congress, Kolozsvár 1868: V e r i t a s :  Entgegnung, Pest 
1868; Dibré sálom veemeth. (névtelenül) Buda 1868; H i 1 d e s- 
h e i m e r :  Zum Congresse. Prag, 186S.
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méltóságteljesen viselkedett a zsidóság választói jogánía* 
teljesítésénél. Az élénk részvételt mutatja', hogy például a 
Pesten összeirt 1800 választó közül 1688 választó élt sza
vazati jogával.Az itt megválasztott 20 képviselő közül leg
több szavazatot nyerte fíarnay Ignác, a. régi érdemes hit
községi titkár (1659 szavazat), utána dr. Kohn Sámuel, a 
fiatal rabbi (1656 szavazat); de még a legkisebb szava
zattal megválasztott dr. Schönberg Ármin is 1479 sza- 
szavazatot kapott.78)

A pesti izraelita hitközség választói 1868. november 
18-án, az izraelita egyetemes gyűlési választások nap
ján körülbelül 600 aláírással ellátott díszes albumszer a 
hódoló feliratban köszönetét mondanak báró Eötvös Jó
zsef miniszternek a kongresszus egybehivásáért.79)

Az egész országban megválasztott 220 képviselő 
közül a kongresszusban kiválóbb szerepet játszot
tak80) A haladópárt világi képviselői: dr. Hirsciiler Ig
nác (Pest) a kongresszus elnöke, ki energiájával és rész- 
réhajlatlanságával, bármely parlamentben megállót!, 
volna helyét. Popper Lipót (Beszterce) első alelnöl 
Wahrmann Mór (Pest) második alelnök. Ahronsohn Lobi 
(Gyulafehérvár) Erdélynek legnépszerűbb képviselőit.. 
fíarnay Ignác (Pest), a pesti hitközség titkára, a kon
gresszus! költségvetési bizottság előadója. Deutsch 
Henrik (Pest) tanitóképezdiei igazgató, a kongresszus 
egyetlen tanító tagja, ki az iskolai bizottságban téri 
hasznos szolgálatokat. Fenyvessy Adolf (Zalaegerszeg 
ki élénk részt vett minden tárgyalásban. Holitscher Fi, 
löp (Pest), az iskolai bizottság elnöke. Hollandéi' Le 
(Eperjes), a kongresszus korelnöke, a feltétlen haladás 
hive. Lányi Jakab (Pest), a pesti hitközség elnöke. Dr. 
Lemberger Henrik (Bajai), az iskolai bizottság jegyzője. 
Leopold Sándor (Szegszárd), a mérsékelt haladás szó
szólója. Ludussy Móric (Buda) a két párt kibékitésér . 
törekedett. Mezei Mór (Pest), ki Hirschler Ignác elnöi; 
mellett a legnagyobb kitartással dolgozott a kongresz- 
szuson. Oblat Jakab (Tata), a kongresszus egyik szor
galmas jegyzője. Dr. Pollák Henrik (Pest), a: zsidóság 
cégi munkása a kongresszusnak szerényen viselkedő 
tagja volt. Dr. Popper József (Jászberény), mint a köz-

7S) Pesti hitk. levéltára Zsp. III. 371. és 388. szám.
7S) Magyar Zsidó Múzeum, 235/913. leltári szám.

8“) T e n c z e r : Album. Pest 1869. — D r. F r i e d r. L i e- 
b i g (Friedlieber Ignácz): Phofographien aus dem isr. Congerssc- 
Wien 1869.

7
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ségi bizottság előadója, kiváló szónoknak bizonyult. 
Posner Károly Lajos (Pest) élénk részt vett a tanács
kozásokban, Dr. Rosenberg Izidor (várhelyi Rósa Izsó, 
Szeged), a kongresszus jegyzői karának egyik buzgó 
tagja. Schossberger S. W. (Pest), a községi bizottság 
elnöke. Schweiger Márton (Kecskemét), a kongresszus 
quástora. Dr. Simon József (Tapolca), egyik szorgal
mas jegyző. Tenczer Pál (Keszthely), majdnem minden 
kérdés tárgyalásában részt vett. Wallfisch Pál (Arad), 
a kongresszusban szép beszédet tartott a magyar nyelv 
érdekében.

A haladó rabbik közül kongresszusi képviselők let
tek: Brill S. L. (Pest), ki a tanácskozásban ugyan egy
ezer sem szólalt fel, de a tekintélyes és tudós rabbi az
zal, hogy a haladókkal tartott, nagy szolgálatot tett a 
haladás ügyének. Cohné József Ignác (Fogaras). Hirsch 
Márk (Óbuda) a két párt között közvetítő szerepet vitt 
és egy középpártot törekedett alkotni. Hochmuth 
Ábrahám (Veszprém), a kongresszus jeles szónoka, az 
iskolai bizottság egyik legkiválóbb tagja. Dr. Kohn 
Sámuel (Pest), a szemináriumi bizottság előadója, kit 
a kongresszus legpaxlamentárisabb szónokának ismertek 
el. Dr. Kölnit Sándor (Székesfehérvár) kongresszusi 
jegyző, ki a tárgyalásokban is élénk részt vett. Morgen- 
Stern Mihály (Marcali), egyike ai kongresszus ügyesebb 
szónokainak. Rokonstein Linót (Szombathely). Sidon 
Adolf (Nagyszombat) több tárgyhoz ügyesen szólt 
hozzá. Steinhardt Jakab (Arad), a  kongresszusnak ta
tán legszorgalmasabb szónoka, ki meggyőződéséhez hí
ven a megalkuvást nem ismerő haladást hangoztatta, 
miáltal ai konzervatív képviselőket nagy izgalomba 
hozta. Steril Albert (Ujpeist) több érdekes beszédet tar
tott. Zipser Mayer (Kőszeg) főleg a zsidó vallás haladá
sról és a rabbi méltóságáról tartott beszédei valósá

gos tudományos értekezések voltak.
Több tekintélyes haladópárti rabbi nem volt kon

gresszusi képviselő, pl. Löw Lipót, Főssel B. H., Oppen- 
heim Dávid és mások. Löw Lipót távoltartotta magát a 
kongresszustól, mert szerinte a kultuszminisztériumban 
csak dilettánskodtak a zsidók egyházi szervezetének 
Kérdésében.81) Egyáltalán a konzervativpárt több rabbit 
küldött képviselőnek, mint a haladópárt.

A konzervatív párt világi képviselői közül kiváltaik:
81) L ö w :  Jiidische Dogmen. Pest 1871., előszó.
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Beutum Salamon (Komárom), szorgalmas szónok, ki a 
tárgyalások vége felé mindinkább a haladó párthoz kö
zeledett. Eisler Manó (Galgóc), a legszélsőbb konzer
vativizmus ügyes szószólója, ki figyelemre méltó mun
kálkodást fejtett ki a kongresszuson. Fischer Mór (Po- 
zsony-Szt.-János) a híres herendi gyáros'. Friedlieber 
Albert (Sátoraljaújhely), a konzervatív párt magyar 
szónoka, ki a tárgyalásra került összes kérdések meg
vitatásában) alapos részt vett. Griin Izrael (Kolozsvár), 
az erdélyi konzervatívok legtekintélyesebb képviselője, 
ki magyarul is, németül is kardoskodott a konzervatív 
eszmék mellett. Krausz Zsigmond (Bodrogköz), mint a 
konzervatív párt előadója, a községi ügyben benyújtott 
kisebbségi javaslathoz értékes beszédet tartott, mely 
hatással is volt a kongresszusi határozatokra. Pappen- 
Jieim Kálmán (Pozsony), a mérsékeltebb konzervatívok 
vezetője. Weinberger Albert (Ungvár), a kongresszus 
égjük jegyzője.

A konzervatív rabbi-képviselők közül részt vett a 
tárgyalásokban: Diamant Mór (Belényes), Fischmann 
Ferdinánd (Pozsony), ki jó szónoknak bizonyult a gyü- 
lésteremben is. Franki Izrael (Zsámbokrét). fír. Hihles- 
heitner Izrael (Kismarton), ki a két párt között a köz
vetítő szerepet akarta játszani, de nem sok sikerrel. 
Landesberg I. Áron (Nagyvárad). Reich Kopel (Tápol
ásán), a tanácskozásokban élénk részt vett. Schlesinger 
Fülöp (Győrmegye). Ulmann Dávid (Lakompak). 
Weisz Kálmán (Szepsi). Weisse József (Vágujhely), ki 
mérsékelten konzervatív álláspontjával a haladó oldalon 
is tetszésre talált.

Voltak konzervatív rabbi-képviselők, kik az ülésekre 
el sem jártak, vagy ha ott is voltak, a tárgyalásokban 
részt nem vettek. így: Bayern Izajás (Sárospatak),
Fhrenfeld Sámuel (Szikszó), Eisenstadt Menáchem (Ung
vár), ki a kongresszuson kívül a konzervatív párt főve
zetője volt, Fonféder Simon (Nagy-Magyar), Günzler 
Sámuel (Felsővisó), Liebermann Kálmán (Torna), 
Löw Jeremiás (Sátoraljaújhely), a konzervatívoknak 
tekintélyes vezére a kongresszuson kívül, Grosz 
Mózes (Felső-Tárca), Manheimer Hermáim (Verbó), 
Perls Mayer (Nagykároly), Schreiber Joáchim (Mun
kács), a kongresszus idején már Kolomeában lévő Reb 
Hifidnek elvtársa, Sik Mózes (Huszt), Snyders Jakab 
(Pozsony-Szt.-György), Weinberger Izsák (Kisvárda) 
és Zwebner Ábrahám (Kabold).

7,
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Több tekintélyes konzervatív rabbi nem volt kon
gresszusi képviselő, p l Szófer B. W., Ungár Jóéi, Fürst 
Lázár és még mások. Képviselőjelölt volt Kassán, de 
mandátumot nem kapott Trebitsch Márk, a „Hitőr Egy
let" elnöke.8-)

A válaszások eredménye mutatta, hogy az ország 
zsidóságának többsége a haladás hívének vallotta magát. 
Erre a Hitőr Egylet taktikát változtatott. Szófer B. \Y. 
pozsonyi rabbi elnöklete alatt 1868. no 'ember 24-én Bu
dán vagy 200 magyarországi és erdélyi rabbi gyiilt ta
nácskozásra, hogy előre megállapítsák a kongresszussal 
szemben elfoglalandó álláspontjukat. Tanácskozásukból 
Hildesheimer Izrael kismartoni és Kút na Salamon kapos
vári rabbi aláírásával ellátott békülékeny hangú körleve
let bocsátottak a hitközségekhez. A haladópárt úgy 
érezte, hogy a körlevélnek békehangja nem őszinte, ha
nem csak eszköz, melylyel ia közvéleményt meg akarja 
téveszteni. Ezért ennek ellensúlyozására 1868. november 
26-án vagy 40 haladópárti rabbi Óbudán tanácskozván. 
Hirsch Márk óbudai, Brill S. L. és dr. Kálin Síimnél pesti 
rabbik aláírásával körlevelet bocsátottak ki, mely leleplezi 
a Hitőr Egylet kétszínűségét. Kemény szavakkal osto
rozza az egyletet, mely szakadást hirdet és ezért vallás- 
ellenes ; a magyarosodást hirdeti, ami megtévesztés; test- 
vérháborut idéz elő és ezért zsidótlan; hierarchiát szer
vez s ezért ártalmas is. A haladó rabbik körlevele a kon
gresszusi tárgyalások eredményes volta érdekében csatla
kozásra hivja fel azon hitközségeket, melyek őszintén 
szivükön viselik a zsidóság közügyét.88)

3. A kongresszus megalakulása.
A magyair zsidók által szabadon választott képvise

lők 1868. december 14-én gyűltek egybe a pesti megye
ház nagytermében, az első — és eddig még egyetlen 
országos egyetemes gyűlésre. A tágas megyeházi terem 
jobb oldalán a haladópárti többség helyezkedett el, balol
dalon a konzervatív kisebbség. A karzatok állandóan

82) A Magyar Zsidó Muzeum birtokában van két fény
képes album, több képviselő eredeti fényképével és kézi alá
írásával (35. és 35/b—911. leltári szám); továbbá egy több- 
szörösitett csoportkép 133 képviselő fényképével (305/913- 
leltári szám.)

83) Pesti liitk. levéltára Zsp. III. 362. szám és V e ii e- 
t i a n e r : i. m. 508. 1.
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telve voltak érdeklődő hallgatósággal, lévén a kongresz- 
szns nyilvános.84)

Báró Eötvös József kultuszminiszter általános figye
lem között a következő beszéddel nyitotta meg a kon
gresszust: „Tisztelt egyetemes gyűlés! Midőn Őfelségé
nek legmagasabb elhatározása folytán a kormány által 
e hó 10-ikére egybehívott izraelita hitfelekezeti egyete
mes közgyűlést megnyitom, egyszersmind szívesen kö
szöntőm az összejött képviselő urakat, s örömmel üd
vözlöm az egész tanácskozó testületet, melyben most 
legelőször gyűltek egybe Magyarország izraelita vallásu 
polgárainak választott képviselői, hogy mint önálló és 
szabad vallásos társulat, egyházi és iskolai ügyeiket ön
maguk szervezzék és rendezzék.14 „Önöknek, uraim, ju
tott azon szép feladat, már e legelső alkalommal bebizo
nyítani, hogy az ország izraelita polgárai saját ügyeiket 
helyesen és egyszermind az ország állami, s társadalmi 
viszonyainak megfelelőleg rendezni ép úgy képesek, mint 
a hazában létező bármely más egyházak és vallásos tár- 
sulatok.44 A miniszter kifejti, hogy miután az országos 
törvény az izraelita lakosokat egyenjoguakká tette a pol
gári jogok tekintetében az ország keresztény lakosaival, 
a kongresszus feladatú eszközölni, hogy az izraelita hit- 
felekezet anionom testületet képezzen, mint a keresztény 
autonóm egyházak, E cél elérése kezdetben nehéz, de a 
nehézségeket le fogja küzdeni azon szívósság, melylyel 
ti zsidók hagyományos létükhöz ragaszkodnak. Minden 
nézeteltérés mellett közös célja a kongresszusnak a zsidó 
hitfelekezet fenmaradásának biztosítása és összesített 
erőv el a közös haza érdekeinek előmozdítása. Ez pedig 
csak úgy lehetséges, ha az izraelita polgárok összessége 
jelen szétszórtságából rendezett vallásos testületté szer
vezi magát. A kongresszus feladata: az egyes hitközsé
gek szervezetének megállapítása; ezután — a hitközsé
gek önhatóságának tiszteletben tartása mellett — ezek 
fölött őrködő és a kormánynyal érintkező hatóságok

s‘) Az 1868 december 10-ikére összehívott izraelita egye
temes gyűlés naplója. Gyorsírói feljegyzések szerint. Hiteles 
kiadás. Pest, 1869. — A képviselők elhelyezkedéséről készített 
tervrajz a Magyar Zsidó Múzeumban van (455/914. leltári sz.) 
Ugyanott látható egy képviselői igazolvány (838/915. leltári 
szám.) — Lásd továbbá • H i l d e s h e i m e r :  Ausführlicher 
Rechenschafts-Bericht, Prag, 1869. K n o p f l e r :  Vor dem 
Kongresse, Kassa, 1868. U. a. A kongresszus után, Sátoralja
újhely, 1869.
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megteremtése. A kormány a kongresszust csupán az 
izraelita vallástestületek külső szervezetének és hatás
körének megállapítására hívta egybe és ezért a hitelvek 
és vallástanok tanácskozásainak tárgyát nem képezik. 
A kongresszus további feladata: az izraelita iskolák és 
iskolai hatóságok rendezése; az iskolai alapnak kezelése 
és ellenőrzési módjának megállapítása; a jövendőben 
tartandó kongresszusok szervezetének és hatáskörének 
megállapítása.

A nagy tetszéssel és lelkes éljenzéssel fogadott be
szédet befejezvén, a miniszter eltávozott a tanácsterem
ből, mire Hollandéi- Leó korelnök megható szavak kísé
retében foglalta el az elnöki széket. „Midőn a korelnöki 
széket elfoglalom — szólt a zsidóság ősz bajnoka — kö
telességemnek ismerem önöknek forró köszönetemet 
nyilvánítani. El nem titkolhatom, hogy e percben ki
mondhatatlan öröm és hálaérzet tölti el keblemet. Ért 
egyike vagyok azoknak, akik éltük nagyobb részét arra 
szánták, hogy hitsorsosaink mostohái polgári viszonyai
nak jobbra fordultát kieszközöljék. Most, hála Istennek, 
e tisztelt gyülekezetben szabad állampolgárokhoz szól
hatok. Az Isten meghagyta érnünk azon időt, hol a leg- 
vérmesebb óhajaink teljesültek."

Az egyetemes gyűlés legelső határozata volt, hogy 
hódoló küldöttséget meneszt a királyhoz, mely a trón 
előtt fejezi ki a kongresszus háláját és alattvalói ragasz
kodását. A Wáhrmann Mór alalnök vezetése alatt álló kül
döttséget /. Ferenc József király 1868. dec. 23-án fogadta 
Bécsben, s iái hódolat bemutatására igy válaszolt: „Ked
vesen fogadom a magyar izraeliták hódolatát, annál is 
inkább, mert meg vagyok győződve, hogy a kongresszus 
testvéri egyetértésben folytatván tanácskozásait, hit- 
sorsosaik javát mozdítja elő. Biztosítsák küldőiket 
királyi kegyelmemről."

A december 14-iki megnyitó ülést rövid időre meg
látogatta gróf Festettek György, a király személye kö
rüli miniszter. Simon József, Rosenberg Izidor, 
Reiclienberg Mátyás és Kohut Sándor körjegyzőkké 
való kijelölése után a képviselők átadták megbízó leve
lüket. Másnap, december 15-én, kisorsoltak öt ideigle
nes osztályt, melyek Mezei Mór, Simon József, Feny- 
vessy Adolf, Schönberg Ármin és fíarnay Ignác referá
tumai alapján kölcsönösen igazolták a megbízó leve
leket.
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Aj
1868. december 6-án választották meg a tisztikan;. 

Konzervatív oldalról már ezen ülésen megbontották a 
rendet. A jegyzőkönyv hitelesítése után Griin Izrael 
előzetes jelentkezés nélkül szólásra emelkedett, de nem 
a napirenden levő tisztikar választásához szólott, hanem 
pártprogrammot kezdett kifejteni, mire a koirelnÖk nagy 
zaj között megvonta tőle a szót. Az ezután minden za
var nélkül megejtett választások következő eredmény
nyel voltak: Dr. Hirschler Ignác lett az elnök, Popper 
Lipót alelnök és W ahrmann Mór másodelnök. Weinber 
ger Adolf, Oblath Jakab, Kölnit Sándor, Mezei Mór, Si
mon József és Rosenberg Izidor lettek ai jegyzők.

A megválasztott tisztikar december 17-én foglalta 
el helyét. Dr. Hirschler Ignác átvevén az . elnökséget, 
azon meggyőződésének adott kifejezést, hogy hitroko- 
nai azért vannak iránta bizalommal, mert nem egyszer 
volt alkalmuk a legközelebb lefolyt években tapasztalni, 
hogy nézeted az ezen kongresszuson tárgyalandó kér
désekben soha sem közeledtek ,ai szélsőségekhez. Áz 
egyetemes gyűlés oly intézményeket fog életbeléptéim, 
melyek hagyományos vallásunkhoz való hü ragaszkodás 
mellett képesek lesznek körünkben a közművelődési 
terjeszteni, ö  nem a többségnek, hanem a kongresszus
nak elnöke ési ezért lelkiismeretesen és részrehajlatlaniu! 
fog a rend fölött őrködni. Ezután a két alelnök bekö
szöntő beszéde hangzott el.

A kongresszus technikai ügyeinek elintézése a kel
leténél több időt vett igénybei December 18-án egy 15 
tagú állandó igazoló-bizottság választatott a képviselő- 
mandátumok végleges igazolására. A bizottság több 
megpeticionált mandátum tárgyában indított vizsgála
tot, de csiak egyetlen képviselőnek, a sztropkói Saube* 
Ábrahámnak megbízó levelét semmisítette meg. Decem
ber 21-én eigy 10 tagú költségvetési bizottság választa
tott meg, a kongresszus kiadásiadnak fedezéséről való 
intézkedésekre. December 22-én kinevezett az elnök egy 
7 tagú napló-bizottságot, a tárgyalásokról kiadandó 
napló felülvizsgálására és egy 20 tagú kérvény-bízott 
ságot a> kongresszushoz érkező petíciók, folyamodvá
nyok s egyéb beadványok elintézésére.

Az egyetemes gyűlési tanácskozásai különben úgy 
indultak meg, mint valamely parlamenté, mely életbe
vágó törvényeket volt hivatva alkotni s a törvényalko
tásra szánt idő tetemes részét meddő házszabályé-
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iákba és pártcivakodásokba öli. így például órák hosz- 
szat tartó vita folyt afölött, hogy az ügyrend ezen ki
fejezései „a közgyűlés határozatai" a már hozott, vagy 
a majdan hozandó határozatokra vonatkozik-e, vagy 
sem? Vagy pedig hosszabb vita folyt arról, hogy mi
után több kongresszusi képviselő csak németül ért, a 
magyar beszédek németül is mondassanak el, vagy 
sem? Egyébként mindenkinek szabadságában állt akár 
magyar, akár némiet nyelven felszólalnia. A legtöbb 
szónok a magyarul nem értők kedvéért németül beszélt, 
a jegyzőkönyveket pedig mind két nyelven szerkesz
tették. Házszabályul szolgált a kultuszminiszter, által 
>: nagyar és német nyelven kiadott, 97 szakaszból álló 
„Ideiglenes házi- és ügyrend

1868. december 16-tól 1869. január 28-ig tizenhárom 
Msen át tartott a végleges megalakulás; c hosszú, több
órás üléseknek csak két pozitív eredményei volt. Egyik 
eredmény volt három bizottság kiküldése, melyeknek 
feladata javaslatot készíteni a teljes ülések számára: 
•Í5—25 tagú bizottság küldetett ki 1. hitközségi szerve
zeti és az iskolai pénzalap kezdéséről szóló javaslat, 2. 
iskolaszabályzati javaslat, 3. a jövő kongresszusok 
képviselőválasztására szóló javaslat elkészítésére. A 
másik pózitiv eredmény volt annak elhatározása, hogy 

űnden képviselő 5 forint napidijat és 30 forint havi la
káspénzt kap; útiköltséget nem kaptak a képviselők. Az 
összes kongresszusi költségek 103.400 forintot tettek 
ki, amit a közalap előlegezett s a képviselőket küldő 
hitközségek két év alatt tartoztak visszafizetni. Minden 
képviselő 470 forintjába került egy-egy kerületnek.

Ezen szorosan a kongresszus feladataihoz tartozó 
ügyek elintézésié mellett a végleges megalakulás első 

3 ülésén még számos érdekes és kevésbé érdekes eszme 
íeg javaslat került szóba és okozott izgalmat. De ezek 

semmi összefüggésben nem voltak a kongresszus fel
adataival és gyakran csak az ellenzék szerepét játszó 
konzervatív képviselők (modern parlamenti kifejezés
sel élve) obstrukciós jellegű eszközeihez tartoztak, nem 
atkán csak a bármely párthoz tartozó képviselők szó- 
’oki ambícióit elégítették ki.

Az 1868. december 17-iki ülésen Rokonstein Lipót 
szóba, hozta a horvát zsidók ügyét és javaslatot tett: 

. a kongresszus hasson oda, hogy Horvát-Szlavonor- 
-:ágban érjen véget a zsidók kivételes helyzete, 2. hogy
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az ottani zsidók már ezen, de mindenesetre a jövő 
kongresszuson képviselve legyenek, 3. minden határozat 
és intézmény, mely c kongresszusból keletkezik, reájuk 
is vonatkozzék. A december 22-iki ülésen Rokonstein bő
ven megindokolta javaslatát. Steinhardt Jakab azonban 
nem tartotta ezt elfogadhatónak, mert minden beavat
kozás csak ártalmára lehet a horvát zsidóknak. A több
ség Steinhardt ajánlatára „azon biztos reményben, 
hogy a Horvát- és Slavonországok törvényhozása leg
első alkalommal, mihelyt csiak törvény alkotásához 
foghat, a horvát és slavonországi izraelitákat törvényi
leg a teljes polgári és politikai egyenjogúságban része- 
siteni fogja*'. Rokonstelin indítványa fölött napirendre tért.

A december 18-iki ülésen 12 konzervatív képviselő 
Írásbeli óvást juttatott az elnökséghez. Ebben előre til
takoznak a kongresszus által hozandó határozatok ellen, 
melyek egy oktroyált házszabály által a többségi elven 
alapulnak; holott ezen kongresszusnál, melyben két val
lási felfogás áll egymással szemben, nem alkalmazható 
a többségi elv. Hirschler lgnácz elnök az ügykezelési 
rend értelmében a tiltakozást nem bocsátotta tárgyalás 
alá, de kijelentette, hogy ai kongresszuson vallási kér
désekről sző sem lesz, hanem csak iskolai és hitközségi 
ügyekről.

A deczember 21-iki ülésien Frankéi Izrael indítványt 
tett, találjon a kongresszus módot arra, hogy a; többség 
„ne. győzhesse le“ a kisebbséget. Friedlieber Albert egy 
uj házszabály kidolgozását kéri a kormány által oktro
yált helyébe. Másnap Griin Izrael javasolta, hogy az 
oktroyált választási szabályzattal megválasztott jelen 
kongresszus más kérdéssel ne foglalkozzék, hanem csak 
készítsen választási szabályzatot egy jövőben egybe
hívandó kongresszus számára.

A december 23-iki ülésen tárgyaltatott Fenyvessé 
Adolf ajánlata a már említett 25—25 tagú három bi
zottság kiküldéséről. E tárgyhoz nem kevesebb, mint 
nyolc ellen- és pótinditvány adatott be, melyek közül 
legérdekesebb Steinberger Ábruhám indítványa, hogy 
mindkét pártból 10—10 tagú külön-külön bizottság vá
lasztassák, melyek külön-külön pártjavaslatot készíte
nének, s csak azután választassák az egész kongresz- 
szusból egy 21 tagú bizottság, mely a két pártjavaslat 
alapján késziti el a végleges javaslatot. Beuturn Sala
mon nem látott biztosítékot arra nézve, hogy a kon-
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gresszus pártatlan választási szabályzatot fog készíteni, 
s ezért a december 28-iki ülésen azt ajánlotta, hogy ily 
szabályzatot készítő bizottság ne is küldessék ki. Ugyan
ezen ülésen Weisz Kálmán kijelentette, hogy se a mi
niszter, se az elnökség, nincs hivatva arról dönteni, 
hogy mi tartozik a vallási kérdések körébe. Azon kér
dések, melyek a miniszter megjelölése szerint mint nem 
vallási, hanem csak községi és iskolai kérdések a kon
gresszuson tárgyalásra kerülnek, igen is vallási termé
szetűek. Ezért hivassanak az összes hazai rabbik egy 
zsinatba, mely meg fogja állapítani a kongresszus fel
adatát. Ezen ülésen hangzott el dr. Kőim Sámuel nagy 
figyelemmel meghallgatott beszéde, melyben kifejti, 
hogy a kongresszuson vannak különböző felfogású kép
viselők, de nincsenek pártok.

Hosszúra nyúlt viták után a kongresszus december 
29-én elfogadta a Fenyvessy-féle javaslatot a három 
bizottság kiküldésére. Az iskolai bizottság kérdésével 
kapcsolatban Pappenheim Kálmán kívánta, hogy a rabbi- 
szemináriummal ne foglalkozzék a kongresszus, mert 
ez vallási kérdés, ami pedig a tárgyalásokból eleve ki 
van zárva. A többség nem vallotta ez:n nézetet, ami
nek Wahrmann Mór adott kifejezést, mire a konzerva
tív kisebbség oly éktelen zajt csapott, hegy Hirschler 
Ignác elnök kénytelen volt kijelenteni: „Ha az egyik 
oldalon levő urak azt hiszik, hogy lármával ts  a szónok 
megzavarásával valamely igazságot el tudnak fojtani, 
úgy nagy tévedésben vannak.11

Az elfogadott Eenyvessy-féle javaslat értelmében 
december 30-án választattak meg a bizottságok tagjai85) 
A községügyi bizottság tagjai kittek: Ahronson Lobi 
(Gyulafehérvár), Barnay Ignác (Pest), Bettelhcim 
Fiilöp (Pozsony), Fleischmann Mór (Hidasnémeti, 
Friedlieber Albert (S.-A.-Ujhely), Hollander Leó (Eper
jes), Pappenheim Kálmán (Pozsony), Perls Mayer 
(Nagykároly), Popper József (Jászberény), Schossber- 
ger S. W. (Pest), Taub Gusztáv (Szekeső), Wallfísch 
Pál (Arad), Eisentcjdter Ignác (Temesvár),. Gerstl Mór 
(Nyitra), Horovitz Sámuel (Marosvásáihely). Krausz 
Zsigmonil (Bodrogköz), Schlesinger Illés (Vágujhely), 
Beutum Salamon (Komárom), Deutsch Sámuel (Pest). 
Diener Mór (Liptó-Szt.-Miklós), Fisler Manó (Galgóc).

85) A nyert szavazatok nagysága szerinti sorrendet követjük..



107

Steinfelil Antal (Debrecen), Steinhardt Jakab (Arad), 
Lichtenberg Mór (Szeged), Fischer János (Pápa).

Az iskolaügyi bizottság tagjai lettek: fíerger Fe
renc (Csongrád), Hollitsclier Fiilön (Pest), Kohn Sá
muel (Pest), Lemberger Henrik (Baja), Liebermann 
Kálmán (Tornai), Löwy József (Kanizsa), Pollák Henrik 
(Pest), Reich Ignác (Teimes-Mehala), Ullmann Dávid 
(Lakompak), Ungár Samu (Homonna), Weisse József 
(Vágujhely), Wnlf Márk (Óbecsie,), Zipser Mayer (Ro- 
honc), Franki Izrael (Zsámbokrét), Griin Izrael (Kolozs
vár), Hochmath Ábrahám (Veszprém), Kohn Náthán 
(Zólyom), Landesberg I. Áron (Nagyvárad), Reich Kopel 
(Tapolcsán), Elsass Manó (Érsekújvár), Schapringer 
Joachim (Pécs), Deutsch Henrik (Pest), Hildesheimer 
Izrael (Kismarton), Pischmann Ferdinánd (Pozsony), 
Órabér Miksa (Turőcmegye).

Á választási szabály és házirend kidolgozására ki
küldött bizottság tagjai lettek: Baseli Lőrinc (Nagybcics- 
kerek), Deutsch Adolf (Nagy-Szt.-Miklós), Elfér Adolf 
(Hontmegye), Fischer Lajos (Kolozsvár), Eischer Mór 
(Pozsony-Szt.-János), Kadelburg Manó (Versec), Kircz 
Jónás (Késmárk), König Károly (Győr), Mánál Ede 
(Nyírbátor), Mezei Mór (Pest), Oblat Jakab (Tata), 
Rnsenberg Izidor (Szeged), Ullmann Károly (Pest), 
Fenyvessy Adolf (Zala-Egerszeg), Hirsch Márk (Óbuda), 
Österreicher Mózes (Bereg-Rákos), Schwarcz István 
(Eger), Schweiger Márton (Kecskemét), Steiner Izidor 
(Kalocsa;), Schlesinger Illés (Vágujhely), Franki Lobi 
(Nagyvárad), Widder Izsák (Máramaros-Sziget), Hof- 
meister Illés (Félegyháza), Reichenberger Mátyás (Sza- 
mosujvár), Horovitz Sámuel (Marosvásárhely).

Az 1869. január 1-én tartott zárt ülésen és folyta
tólag a január 5-én tartott nyilvános ülésen tárgyalta a 
kongresszus Mittelmann Lipót indítványát, tétetnék ille
tékes helyen lépés az iránt, hogy a hetivásárok szom
batról valamely más napra helyeztessenek át. A kon
gresszus kimondotta, hogy niem illetékes ezen ügyben 
közbenjárni. Stern Albert javasolta a zsidók statiszti
kájának összeállítását, amit a kongresszus a választási 
bizottságra bízott. Beutum Salamon indítványozta, hogy 
miután az erdélyi zsidók nem vettek részt az iskola-alap 
befizetésében, s mégis részük lesz ez alap alkotásaiban, 
utólag járuljanak az alaphoz. A kongresszus felkérte az 
elnökséget, hogy erre nézve kérje ki a kormány véle-
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inényét. A kultuszminiszter 1869. február 11-én kelt 
leiratában közli a kongresszus elnökével a király azon 
elhatározását, hogy az iskolai alapból az erdélyi zsidók 
is részesittessenek gyámolitásban. Reichenberg Mátyás 
az erdélyi országos rabbiság eltörlését kívánja. (Fried- 
mann Ábrahám erdélyi főrabbinak 1879-ben bekövetke
zett halálával szűnt meg e méltóság.)

1869. január 5-ig tizenkét ülést tartott a kongresz- 
szus és amint látjuk, vajmi keveset alkothatott és inté
zett el a tulajdonkép kitűzött feladataiból. A nyilvános 
■ülésekben kétheti szünet állott be, mert a megyeház ter
mét át kellett engedni gazdájának, a pestmegyei köz
gyűlésnek. Ezen két hét alatt a kiküldött három bizott
ság elkészült javaslataival. Két hét elmúltával a január 
21-én tartott ülésen ismét csak adminisztiativ ügyekkel 
telt el az idő: az igazoló és a költségvetési bizottságok 
tettek jelentéseket. így folyt le az első 13 ülés.

4. A hitközségi szervezet tárgyalása.
Az egyetemes gyűlés hosszadalmassá vált megala

kulása és lassú menetű előmunkálatainak elvégzése után,
1869. január 28-án kezdte meg érdemleges tárgyalásait, 
melyek húsz nyilvános ülést vettek igénybe s február 
23-ig, a kongresszus bezárásáig tartottak.

A január 28-iki ülésen Popper József, a községügy 
tárgyában kiküldött bizottság előadója jelentést tett a 
bizottság által kidolgozott javaslatról, melyet tárgyalás 
végett a kongresszus összülése elé terjesztett. Az elő
adó ismertetése szerint a bizottság tervezetet készített 
a magyar és erdélyországi izraelita hitközségek szer
vezetéről. Iparkodott mindkét irány követelményeinek 
eleget tenni, ez azonban nem sikerült és a benyújtott 
tervezet nlem is tekinthető az egész bizottság, hanem 
csak a bizottság többsége javaslatának. A tervezet egy
részt az ősök hitéhez való rendületlen hűségben gyöke
rezik, másrészt épen a felekezet érdekében tekintetbe 
vette, mint minden más egyetnjogusitott feleikezet, a 
modern jogállam változott viszonyúit. A hithüség elvé
nél fogva a tervezet nem foglal magában egyletien oly 
javaslatot sem, mely meg ne egyeznék a vallás tanai
val és csak oly intézményeket javasol, melyek a fenn
állókhoz csatlakozva, a felekezet jólétet és tekintélyét 
növelik. A tervezet arra törekedett, hogy minden centra-
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lizáció, minden gyámkodás elkerülésével a teljes auto
nómiát juttassa érvényre, ami megfelel a zsidó hitközsé
gek egész múltjának is. Elkerülhetetlen egy országos 
elnökség szervezése, melynek azonban egyedüli feladata,, 
hogy az összesség határozatait végrehajtsa és közve
títse a felekezet és a kormány közti érintkezést. Ha a 
zsidók niem alkotnának ily közegeit, a kormány volna 
kénytelen vele, annyira szükséges; de ezen országos 
elnökség hatásköre szűkre van szabva és lehetetlenné 
van téve, hogy hivatásával centralisztikus célzattal 
vissza tudjon élni. A bizottság óvakodott oly intézményt 
alkotni, melybe a hierarchia belopődzhatnék, miután a 
hierarchikus intézmény a zsidóságtól teljesen idegen fo
galom. A rabbinak a tervezet méltó helyet juttat a hit
községben, de viszont lehetetlenné teszi a rabbik eset
leges túlkapásait, amelyek a hitközségek nyugalmát és 
békéjét sokszor megzavarják. A bizottság továbbá ja
vaslatot készített az iskolaalap hováforditásáról; bizo
nyos átmeneti intézkedésekről addig is, mig ai kongresz- 
szus határozatai életbeléphetnek; a temetőkről és te
metkezésekről és végül elkészített egy hitközségi minia- 
alapsizabályt.

Popper József előadó szavait a többség nagy tet
széssel fogadta, nőm úgy a kisebbség, mely főkig ott 
zajongott, hol az előadó a rabbik esetleges túlkapásainak 
ellensúlyozását emliteítte. Viharos és heves viták után 
a községi bizottság javaslatának tárgyalása február 
3-ra tüzeteitt ki. Krausz Zsigmond február 1-én a bizott
ság kisebbségének külön javaslatát nyújtotta be jelentés 
kíséretében. A kisebbség — Krausz szerint — nem szí
vesen él a különvélemény benyújtásának jogával, mert 
ez által hittcstvérckkel kerül szembe, de mégis meg kell 
tennie vallási meggyőződése folytán. Hol a vallási meg
győződés szólal meg, ott el kell hallgatnia a szívnek és 
minden más emberi érzelemnek. A kisebbségi javaslat 
alapgondolata: a hitközségek vallási, gazdasági és jogi 
autonómiája. Teljes autonómiát kell adni, amely nem 
válik illuzóriussá egyházi méltóságok alkotása által, 
melyeiket a szétszórtságban (diaspora) éilő zsidóság 
sohasem ismert és most sem kíván. Az országos elnök
ség ellenkezik az autonómia fogalmával. A hitközségek 
kebeléből választandó megyei hatóságok elegendők 
arra, hogy azok segítségével a kormány főfelügyeleti 
jogát gyakorolja a hitközségek fölött. Az ősök vallása
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.azon médium, mely a zsidóságot összetartja és valamely 
tudós rabbi székhelye azon központ, mely felé a zsidó 
tekintetei irányul. Más centralizációt nem ismer a zsidó
ság. Az összes zsidó intézmények kell hogy azon szel
lemtől legyenek áthatva, melyet a biblia, a talmud és a 
sulchan-áruch tanit. Minden ellenkező kijelentés dacára 
mégis csak vallási kérdés még a  hitközségiek adminisz
trációja is és ezért ebben nem dönthet a többség, hanem 
csak a tekintély.

így feküdt a kongresszus asztalán a két javaslat. 
Mindkettő hangoztatja az ősök hitéhez való rendületlen 
ragaszkodást; de a kisebbségi javaslat még pontosan 
körül is irja, hogy az ősök hite a vallás azon formája, 
mely a biblián, talmudon és sulchan-áruchon alapszik. 
Mindkét javaslat hangoztatja, hogy a hitközségi szer
vezet alapja a teljes autonómia és mégis mindkettő 
javaslatba hoz felettes hatóságokat: a többségi javas
lat az országos elnökséget, a kisebbségi javaslat a me
gyei hatóságokat. De nem kerülheti el figyelmünket, 
hogy bár a kisebbségi javaslat előadója: ily kijelentést 
tett: „Élőire kel! hangoztatnom, hogy a tervezet kidol
gozásánál azon hő óhaj hatott át bennünket, hogy jö
vőre is egy hitfelekezetet alkossunk, anélkül, hogy az 
illető vallási szükségletek kielégítésében bármikép gá
tolva legyünk11 — mégis már jóelőre bejelentette terve
zetének mintegy csalhatatlanságát és egyedül helyes 
voltát, midőn igy nyilatkozott: „Itt nem szabad a több
ségnek, hanem csak a tekintélynek döntenie; itt nem 
szabad a szavazatokat megszámlálni, hanem csak mér
legelni."

Eisler Manó képviselő a maga részéről nem tartotta 
megfelelőnek se a bizottsági többség, se a bizottsági ki
sebbség tervezel tét és ezért egy külön tervezetet nyúj
tott be, mely azonban a kongresszusi elnök szavai sze
rint „nincs oly toiletteban, hogy a kongresszus elaborá- 
tumakép jelenhetne meg.“ Eisler különben oly viselke
dést tanúsított a tárgyalások során, hogy az elnök őt egy 
ízben nyílt ülésen „a gyűlés rémének" nevezte.

Megindult az általános vita, mely három ülést 
(február 3„ 4. és 5.) vett igénybe és drárnatikus jelene
teiknek sem volt híján. Február 3-án, még az általános 
vita megkezdésié: előtt 88 konzervatív képviselő a maguk 
és választóik lelkiismeretéuek megnyugtatására ia: követ
kező sürgős indítványt nyújtotta be: „Határozza el a
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kongresszus, hogy nem fog tárgyalásba és tanácsko
zásba bocsátkozni oly hitközségi és iskolai tervezet fö
lött, melyből nem tiinik ki azon határozott elv, hogy 
csak a biblia és a talmiul törvényei — amint azok a 
snlchan-áruchban kodifikálva vannak — szolgálnak kizá
rólagos alapul-" Mirschlcr Ignác elnök erre kijelentette, 
hogy az összes hazai hitközségek a tradicionális, rabbi- 
nikus-mózesi hitvallás alapján állanak és már csak ezért 
is feleseges a 88 képviselő indítványa fölött határozatot 
hozni. De meg nem is hivatott a kongresszus vallási 
kérdésben, minő ezen indítvány is, határozni. Különben 
az elnökség őrködni fog, hogy ha a benyújtott elaborá- 
tumokban valami vallásellenes találtatnék, azonnal kü- 
szöböltessék az ki.

A többségi és kisebbségi javaslat előadóinak rövid 
beszéde után Eisler Manó hosszasan ismertette és elfo
gadásra ajánlotta a maga külön javaslatát. Szükséges
nek tartotta ennek benyújtását, mert se a többségi, se a 
kisebbségi javaslat nem domborítja ki eléggé a hitköz
ségek vallásos jellegét és igaz autonómiáját. De az ő jai- 
vaslata sem kerülhette el a község-kerületek szerve
zését, melyeknek élén fizetéses hivatalnokok — a kerü
leti jegyzők —- állanának. Eisler szerint csak a kizárólag 
hivatalának élő, fizetéses közeg vezetheti pontosan a reá 
bizott ügyeket.

Weisz M. A. kezdte meg az általános vitát, kölcsö
nös engedékenységre és békére szólitva fel a  két pár
tot. Griin Izrael nem fogadja cl a többségi javaslatot, 
mert „az egészből hiányzik a zsidó hit szelleme", a rab
bikat alárendelt, lealázó állásra helyezi és mert egy köz
ponti uralom alá törekszik hajtani az egész hazai zsidó
ságot. Mezei Mór elfogadja a javaslatot, mert a felekezet 
egységét és autonómiáját látja benne biztosítva. Megma
gyarázza, hogy kétféle autonómia van: egyik az állam- 
hatalom gyámkodásával szemben; másik a felekezet ke
belében keletkező centralizációval szemben. Az állam- 
hatalommal szemben teljes autonómiát biztosit a javas
lat. De viszont az egyes hitközségek autonómiájának az 
összességgel szemben határa is van, mert ha minden hit
község a saját ügyében függetlenül határozhat is, tellát 
autonóm —- nem határozhat önkényesen , z összességet 
érdeklő ügyekben. Ezért szükséges az országos elnökség. 
A felekezet egysége azáltal van biztosítva, hogy minden 
hitközségben egymás mellett meghonosítható a külön-
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böző vallási íelfogásuak istentisztelete is, minden hitköz
ségben a kisebbségnek is joga van vallási meggyőződé
sének megfelelő intézményekre. Weinberger Albert a be
nyújtott javaslatok közül egyet sem fogad cl, mert 
nem biztosítják se a lelkiismereti szabadságot, se a hit
községek autonómiáját.

Steinhardt Jakab volt a következő szónok. Az aradi 
rabbi beszéde alatt kitört a vihar. Azon váddal illették a 
többségi javaslatot, hogy letért vallásunk törvényeinek 
Htjáról. Már a kongresszus előtt azzal agitáltak ellene, 
hogy vallásba ütköző határozatokat fog hozni; azért kel
lett már eddig is annyiszor hangoztatni, hogy a kon
gresszus vallási kérdésekkel egyáltalán nem foglalkozik. 
És épen azok, kik kezdettől fogva hangoztatták abbeli 
aggodalmukat, hogy a kongresszus vallási kérdésekben 
is akar majd dönteni, a SS aláírással ellátott beadványuk
ban confessió kdeit követelnek, hogy a kongresszus te
gyen előre hitvallomást vallásos felfogásáról. Mint rabbi 
és myit zsidó tiltakozik azon feltevés ellen, hogy részt 
venne oly tanácskozásban, mely csak egy hajszálnyira 
is letért volna a vallás atomtörvényeiről. Unsz év óta nem 
keletkezett hazánkban oly reformközség, mely vallá
sunknak csak egyetlen alaptörvényét is megtagadta 
volna. A haladó hitközségek csupán az istentiszteleti foi - 
mákat javították meg. A többségi javaslat is csak isten- 
tiszteleti javításoknak enged teret. A haladás hívei közül 
senki sem utazta be az országot, hogy propagandát csi
náljon, senki sem adott ki mátkákat a közönség felizga
tására. (Célzás Rab Hilldre és irataira.) Nem a haladás
hoz tartó rabbik mondották bálványok templomának iz
raelita hitközségek imaházát. A haladó részről nem for
dult elő olyasmi, mit a tuimud oly ember képében ad 
elő, ki egy vízbe faló gyermeket látván, azt mondja: nem 
menthetem addig meg, inig le nem vetettem a tefilint 
és a gyermek ezalatt vízbe fül . . .

A konzervatív képviselők Steinhardt e szavaira fe
nyegető lármába törtek ki. „Ezt nem tűrhetjük. Ilol ig.v 
beszélnek, ott zsidó nem maradhat" kiáltották, s egy ré
szük zajosan tiltakozva hagyta cl a tanácskozási termet. 
Steinhardt azonban nem jött zavarba és folytatta ke
mény szavait, eirős bírálat alá véve a kisebbségi javas
latot, mely annak kimondását kívánja, hogy a zsidó hit
község a sulchan-áruchon alapul. Ennek kimondása nem 
tartozik a kongresszus hatáskörébe, mert ez már nem
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adm inisztratív , hanem  vallási kérdés. Különben is a ha
ladó zsidóság célja  az istentiszteleti form ák m egnem esi- 
tése á ltal az ifjúságot m egm enteni vallásank szám ára.

Steinhardt szenvedélyes beszéde után azon ülésen 
még több képviselő szólalt fel úgy a többségi javaslat 
mellett, mint ellene. Fischer Mór óhajtja, hogy sikerüljön 
egymás békés megértése. Diener Mór feltétlenül elfo
gadja a többségi javaslatot, már csak azért is, mert épen 
a konzervatívokra való tekintetből nagyon is mérsékelve 
jutnak abban kifejezésre! a haladók kívánalmai. A kon
zervatív Wolf Márkus nem hagy fel a reménynyel, hogy 
a mai  ̂izgalmak dacára is létre fog jönni a pártok közti 
egyetértés. Griin Salamon a többségi javaslat mellett 
szólalt fel. Leopold Sándor is elfogadja a többségi ja
vaslatot: a kisebbségi javaslatról az hí véleménye, hogy 
ami jó benne, az nem uj és ami uj benne, az nem jó. 
Tenczer Pál a többségi javaslat mellett van, mert biz
tosítja az autonómiát, a lelkiismereti szabadságot .és a 
zsidóság egységét. Deutsch Adolf általánosságban he
lyesnek tartja a többségi javaslatot, bár egyes részleteit 
nem tudja helyeselni. Főleg azt helyteleníti, hogy minden 
zsidó tartozik lakóhelye hitközségéhez csatlakozni. Sze
rinte ez ellenkezik a lelkiismereti szabadsággal és csak 
az legyen hitközségi tag, ki önként akar az lenni. Fried- 
lieber Albert szerint a hitközségi ügyek lendezése min
den ellenkező kijelentés dacára vallási kérdés, melylyel 
azonban jogosult a kongresszus foglalkozni. A többségi 
javaslatot nem fogadja el, mert nem biztosítja eléggé az 
autonómiát, főleg az országos elnökség alkotása által, 
ragadbatatlan, hogy két vallási párt van az országban 
és az országos elnök, bármely párthoz tartozzék is, a 
másik pártot esetleg elnyomhatja. A kisebbségi javas
latot sem fogadja el, hanem azt ajánlja, hogy a két ja
vaslatból készíttessék egy harmadik, de az országos el
nökség gondolatának elhagyásával. Colmé József elfo
gadja a többségi javaslatot; egyben azon kívánságát fe
jezi ki, hogy a kultuszminisztériumban legyen egy külön 
zsidóügyi referens, (amit különben a pápai hitközség a 
pestihez intézett átiratában már 1860-ban hangoztatott.)

Február 4-ike, az általános vita második napja, 
csendesen indult meg. Hildesheimer Izrael hosszabb elő
adásban fejti ki, hogy miért nem fogadhatja el a' több
ségi javaslatot. Szerinte igenis ki kell mondani, hogy a 
hitközség a sulchan-áruch alapján áll, mert mindaz, amit
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a mózesi tórából dedukció utján a későbbi kar bölcsei ta
nítottak, az már eleve hozzá tartozott a tórához. A kis
martoni „ujorthodox" rabbi egyébként meglehetős guny- 
nyal birálgatta a többségi javaslat mellett elhangzott be
szédeket. Reisz Hermán, ki ai többségi javaslat mellett 
nyilatkozott, arra figyelmeztette a kongresszust, hogy 
az emancipáció nem azonos a recepcióval, vagyis hogy 
a zsidó polgárok egyenjogúsítása még nem hozta ma
gával a zsidó vallás egyenjogúságát is. Horovitz Sámuel 
(marosvásárhelyi) a javaslat ellen van, Hofmeister Ben
jámin elfogadja azt. Közös ügyek elintézésénél a centra
lizációnak, ha még oly csekély árnyalata is, el nem ke
rülhető. A kisebbségi javaslatot már annak hierarchikus 
törekvései folytán sem fogadhatja el. Schlesinger Fülöp 
megállapítja, hogy hazánkban csak egy zsidóság van, a 
mózesi rabbinikus alapon álló zsidóság és azért helyén is 
van annak kifejezése, hogy a hitközség a sulchan-áruch 
alapján létesül. A többségi javaslat ezt nem teszi, minél 
fogva azt nem fogadhatja el.

Hollander Leó a többségi javaslat mellett emel 
szót. Ezen javaslat vallási tekintetben semmi változtatást 
nem fejez ki, s épen azért a konzervatív párt is elfogad
hatná. A konzervatívok azonban csak áskálódni akarnak 
a haladók ellen. Az abszolutizmus idején egyszerűen azt 
hitették el a bécsi kormánynyal, hogy csak a konzerva
tív zsidók tűi alattvalók, a haladó zsidók pedig rebelli
sek. Majd egy zsidó Amiensi Péteir (Reb Hillel) dúlta 
fel a kedélyeket és vitt a hírhedt nagymihályi peszák- 
bét-dinre. Azután megalakult a „Hitör-Egylet", mely pénz
beli hozzájárulást kíván tagjaitól, mintha pénzzel lehetne 
a vallást megmenteni. A mi konzervativjainknak, kik 
külföldi befolyás alatt állanak, meg van az arcátlansá
guk („Arroganz") azt állítani, hogy csak nekik szent 
az ősök vallása.

Hollandernek már egész beszéde felizgatta a kon
zervatív pártot, nem parlamentáris támadása pedig fel
bontotta a rendet, melyet az elnök csak nehezen tudott 
ismét helyreállítani. A kedélyeik azonban izgatottak ma
radtak az egész ülés alatt és a következő szónokok csak 
nagy zajban tudtak beszélni. Kirz Jónás nyíltan panaszt 
emel Hollander támadása miatt, mely az egész konzer
vatív oldalt felizgatta; a többségi javaslatot elveti, Tan 
szig Lipót azonban ezt elfogadja. Steinberger Ábrahám 
visszautasítja Hollander sértegetését és a kisebbségi ja-
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v asla to t aján lja  elfogadásra. Zipser Mayer tö rténeti a la 
pon bizonyítja, hogy a zsidó vallás lényegéhez tartozik a 
korszerű haladás. A zsidó vallásnak m eg van az a ké
pessége, hogy m inden időben kiveti m agából a ko rsze
rűtlent és felveszi m agába a korszerű t. Ezen alapszik a 
zsidó vallás haladó voltának lényege. A többségi jav as
lat a haladás szellem ében készült és ezért az t elfogadja. 
Franki Lob konzervatív  álláspontjánál fogva a  többségi 
javasla to t elveti. Kohut Sándor-a. többségi javasla to t fo
gad ja  el. A konzervatív  párt az t állítja, hogy a többségi 
jav as la t a rabbinak nem  ad ja  m eg a hitközségben őt 
megillető poziciót, m it szerin tük az ő javasla tuk  m eg
tesz. H olott épen a kisebbségi javasla tn ak  van  egy 
pontja, m ely szerin t 3 rabbi ítélete alapján  bárm ely  hit
község rabb ija  hivatalából elbocsátható. Ily  módon ak á r
m elyik érdem es öreg rabbi elküldhető állásából. A több
ségi javaslat a hitközség adminisztrációjának és a rab- 
biságnak egységes összetartozását tartja szem előtt és 
m ár ezé rt is elfogadja azt.

F ebruár 5-ike volt az  általános vita harm adik  és 
utolsó napja. Több képviselő a fá rasz tó  v ita  b ezárásá t 
kérte, de a házirend értelm ében meg kellett hallgatni 
minden szó lásra  jelentkezőt. Morgenstsrn Mihály hosz- 
szadalm asan  m egindokolja, hogy a többségi jav asla to t 
azért fogadja el, m ert az a haladás előm ozdító ja; de a 
kisebbségi javasla t, m int értékes anyag, jól fe lhasznál
ható a részletes vitánál. Weisse József közvetitőleg lép 
fel. E lfogadja a többségi javasla to t általánosságban, de 
csak  azon feltétel m ellett, ha a  részletes v itánál a kisebb
ségi jav asla t és az Eisler-féle külön jav asla t pontról- 
pon tra  tek in tetbe fog vétetni.

A v ita  további fo ly ta tásá t egyidőre m egakaszto tták  
a következő esem ények. Hollcinder Leó sajnálatát fe
jezte ki az előző ülésen általa használt kifejezésért, 
m elylyel nem volt szándékában bárk it is m egsérteni. E z
zel azonban m ég nem  volt leilintézve az előző napi sa jná
latos eset. Hirschler Ignác elnök ugyanis fe lo lvastatja  
48 konzervatív képviselő levelét, m elyben kijelen
tik  a levél küldői, hogy m iután az előző üléseken! 
nem csak nem  m ondato tt ki, hogy a hitközségi szabály 
zatnak  a sulchan-áruch az alapja, hanem  m ég úgy  a v a l
lás, m int ők szem élyükben is sértegetéseknek  voltak  ki
téve: a további tanácskozásokban egyelőre részt nem 
vehetnek, s már előre tiltakoznak a kongresszus által
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esetleg hozandó határozatok ellen. A levél felolvasása 
után kijelentette a kongresszus elnöke, hogy a sulchan- 
áruch kérdését azon gyakran említett okból nem lehetett 
tárgyaltatni, mert a kongresszus vallási kérdésekkel egy
általán nincs hivatva foglalkozni. A levél azon állítását, 
hogy a vallás nyilvánosan megsértetett volna, kénytelen 
azon kemény szóval illetni, hogy az hazugság. A level 
aláírói bejelentik, hogy egyelőre távol maradnak a ta 
nácskozásoktól. Tehát nem mondottak le mandátumukról 
és ezért az elnökség olybá veszi bejelentésüket, mintha 
szabadságot kértek volna. Különben sem alkalmasak a 
tanácskozásban való részvételre, mert a nekik nem tet
sző nézeteket csak egy pillanatig sem képesek meghall
gatni. Ami végül a hozandó határozatok elleni tiltakozá
sukat illeti, az házszabályellenes és tudomásul nem 
vehető.

Ezen incidens után áttértek az általános vita folyta
tására. Hochmuth Ábrahám megállapítja, hogy lelkiisme
reti szabadság, jó iskolák és a hitközségek ügyeinek 
rendezése azon kívánalmak, melyekben a kongresszus 
mindkét pártja megegyezik. A  haladó zsidóság rendezett 
istentiszteletet is kíván, melyet a kisebbségi javaslat is 
lehetővé tesz azáltal, hogy megengedi a különféle isten- 
tiszteleti formát egy hitközség kebelében. Még sem fo
gadja el a kisebbségi javaslatot, mert ez a sulchan- 
áruchot kívánja alapul kimondani. A kongresszus azon
ban egyrészt nem hivatott vallási szabályokkal foglal
kozni, de másrészt nem is kell ilyesmivel foglalkoznia, 
mert természetes, hogy a zsidó hitközségek mózesi-tal- 
mudi alapon állanak. Nem akarunk reformokat, csak kul
túrát és civilizációt. Kéri a kisebbséget, vonja vissza 
javaslatát, s akkor a többség a részletes vitánál méltá
nyos engedményekre lesz hajlandó.

Hochmuthnak meg kellett egy időre szakítania ér
dekes beszédét, mert az elnökség újabb leveled kapott, 
melyet 22 mérsékeltebb konzervatív képviselő nyúj
tott át. Bejelentik a levél aláírói, hogy addig nem vehet
nek részt a tanácskozásokban, mig Hollander sértegeté
seiért elégtételt nem kapnak, fíirschler Ignác elnök a 
terembe kérette a 22 képviselőt és kölcsönös kimagya- 
rázások után az ügyet elintéziettnek tekintették.

A nagyon is hosszúra nyúlt általános vita már nyug
talanná és türelmetlenné tette a kongresszusi képviselő
ket. Ezért többen, kik szólásra jelentkeztek, elálltak a
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•szótól; újabb szempontok már nem is igen voltak fel
hozhatók. Diamant Mór, a konzervatív párt utolsó szó
noka, röviden megokolta, hogy miért nem fogadja el a 
többségi javaslatot. A javaslatot elfogadásra ajánlották 
ugyancsak rövid beszéd kíséretében: Rohn Síimnél, ki 
szerint legpraktikusabb beszéd a „szavazzunk'4. Schön- 
berg Hermami, Beutum Salamon, Elsasz Manó, Sugár 
Dávid, Hirsch Márk, ki csak általánosságban fogadta el 
a többségi javaslatot, melyet a részletes vita számára 
önállóan átdolgozott, Rokonstein Linót, Sternthal Adolf, 
Popper Fiilöp és Stern Albert.

Ezzel ki volt meritwi a hosszú vita, melynek során 
43 kongresszusi képviselő szólalt fel, még pedig 29 kép
viselő a többségi javaslat mellett és 14 képviselő ellene. 
Krausz Zsigmond, mint a kisebbségi javaslat előadója, 
rövid zárószóval élt. Eisler Manó, a külön javaslat be
nyújtója, hosszabb beszédben élt a zárszó jogával és aján
lotta, hogy mind a három javaslatot fogadják el a rész
letes vita alapjául, hogy lehetségessé váljék mind a há
romból kiválasztani a hasznosat és igy alkotni egy kö
zös, jó hitközségi szabályzatot. Popper József, a több
ségi előadó, ajánlotta végül javaslatát elfogadásra. Zá
rószavában kijelentette, hogy mindaddig, mig a zsidó 
vallás nincs törvényesen recipiálva, nincs igazi autonó
miánk.

Ezután szavazásra került a sor. A 220 képviselő 
közül csak 116 volt jelien, vagyis a megválasztott kép
viselőknek alig több a felénél. A megjelent képviselők
nek azonban nagy többsége — 103 — elfogadta a több
ségi javaslatot a részletes vita alapjául és csak 12 kép
viselő nem fogadta azt el; 1 képviselő tartózkodott a 
szavazástól.

1869. február 8-án kezdődött a hitközségi szerve
zeti javaslat részletes vitája, mely február 16-ig tartott 
és nyolc ülést vett igénybe. A részletes vita során semmi 
uj eszme nem merült fel; számtalan, jobbára stiláris 
módosítási javaslat tétetett, bár a többségi javaslat né
mely szakasza alapos változtatáson ment át. Az első 
szakasz végleges megállapítása egy teljes ülést vett 
igénybe. A többségi javaslat eredeti szövegezése igy 
hangzott: „Az egy helyben lakó izraelitáknak egyesülése 
a célból.. hogy vallásbeli szükségleteiket a megkivántató 
egyházi, tan- és jótékonysági intézetek, valamint a szük
séges hivatalszemélyek által kielégítsék — képezi az
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izraelita hitközséget" A konzervatív képviselők ipar
kodtak megszavaztatni a kisebbségi szövegezést, mely 
(a német eredeti fordítása szerint) igy hangzik: „A 
sülchán-áruchban kodifikált mózesi-rabbinikus hittételek 
és törvények vallói képezik Magyar- és Erdélyország 
izraelita közösségét" Több haladópárti képviselő, első 
sorban dr. Kohn Sámuel és Hirsch Márk javasolta, hogy 
tekintettel a tényleges állapotokra, az első szakasz szö
vegezése tüntesse fel, hogy a vallási és rituális intéz
mények mózesi-rabbinikus alapon állanak. A többség 
azonban elvetette az eredeti szövegezést, nem fogadta 
el se a kisebbségi javaslat szövegezését, se a Kohn-féle 
módosítást, hanem Eenyvessy Adolf szövegezését fo
gadta el, mely igy szól: „A magyar- és erdélyországi 
izraelita községek kizárólag hitközségek, melyeknek 
célja a szokásos izraelita istentiszteleti, szertartási, ok
tatási, s jótékonysági intézeteket kebelükben fentartani 
és alkalmas hivatal-személyzetek által vezettetni, s ke
zeltetni."

Az első szakasznál tehát nem jutott be a szövege
zésbe a Kohn-Hiirsch ajánlotta „mózesi-rabbinikus" ki
fejezés, mely pedig csak a valóságnak felel meg. De belé 
került a 42-ik szakaszba, mely a rabbi teendőiről szól. 
E szakasz egyik pontja a rabbi feladatává teszi „az 
egyházi hivatalnokok és sakterek eljárása, valamint az 
egyházi s rituális intézmények szabályszerű kezelése 
fölött őrködni" s a kongresszus többsége Ilerrmann Ká
roly javaslatára hozzátette „a mosaico-rabbinikus tan 
értelmében".

Fontos elvi jelentőséggel bir a 10-ik szakasz meg
változtatása. Az eredeti szövegezés szerint, ha valamely 
hitközségben a tagok egy része a maga számára a meg
levőtől eltérő istentiszteletet akar életbeléptetni, ezt 
saját költségén megteheti, de emellett a hitközség min
den terhét is köteles viselni. A módosított szövegezés 
szerint, ha a hitközség többsége változtatta meg az eddig 
fennállott istentiszteleti rendet, s ezért kívánja a tagok 
kisebbsége a külön istentiszteleti intézményt, úgy a hit
község köteles ezen kisebbségi intézményt évi segély
ben részesíteni. Gyakorlati értéke ezen változtatásnak 
abban van, hogy ha valamely konzervatív hitközség 
haladó kisebbsége, vagy valamely haladó hitközség kon
zervatív kisebbsége külön imaházi egyesületet akar lé
tesíteni, ezt saját költségén megteheti. Ha azonban egy
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eddig konzervatív hitközség átalakul haladó hitközséggé, 
vagy az eddig haladó hitközség átalakulna konzervatív 
hitközséggé — a hitközség a lelkiismereti szabadság el
vénél fogva segélyezni köteles a kisebbség imaházi 
egyesületét, mely az illető hitközség eredeti istentiszte
leti formáját tartja fenn továbbra is.

Nagy jelentőséggel bir még a tervezett „országos 
elnökség“ elvetése, mely centralisztikus színezeténél 
fogva annyi megtámadtatásnak volt kitéve és nem tu
dott népszerűségre szert tenni a képviselők többségénél. 
Az eredeti javaslat szerint az összes hitközségek 18 egy
házkerületre oszlanának s a 18 kerületi elnök együtte
sen képezné az izraelita országos elnökséget. A módosí
tott és igy elfogadott szabályzat szerint az összes hit
községek 26 ,,községkerületre'1 oszlanak; a kerületi el
nökök évenként egyszer gyűlést tartanak Pesten s ke
belükből országos irodai elnökül választanak egy tagot.

A véglegesen megállapított, SO szakaszból álló hit
községi szervezetnek tartalma a következő: A szerve
zet alapja a hitközség, mely képes1 a szokásos istentisz
teleti, szertartási, oktatási és jótékonysági intézménye
ket s azoknak vezetésére alkalmas tisztviselő személy
zetet fentartani. Amely hitközség ezen intézményeket 
fentartani nem tudja: vagy mási fennálló hitközséghez 
csatlakozik, vagy más községekkel járásközséggé ala
kul. Minden izraelita köteles azon hitközségbe lépni, 
melyhez a helységbeli többi izraelita tartozik. Egy és 
ugyanazon helységben csak egy izraelita hitközség áll
hat fenn. Minden hitközség adóképes, tagjaira udót róhat 
ki szükségleteinek fedezése végett, viszont minden hit
községi tag fel van jogosítva a hitközségi intézménye
ket használni. A hitközséget a képviselőtestület és elöl
járóság igazgatja, ezek az összes választóképes hitköz
ségi tagok által választatnak. Az elöljáróság a képvi
selőtestülettel együtt képezi a közgyűlést, melynek ha
tásköréhez tartozik a hivatalnokok megválasztása és 
szolgálati szabályzatuk megállapítása.

A rabbit az összes választóképes tagok választják 
s vele szerződésre léphet a hitközség. A rabbi joga és 
kötelessége felügyelni az istentiszteletre, templomi és 
alkalmi szónoklatokat tartani, az elöljáróság felszólítá
sára s azzal egyetértőleg rendkívüli istentiszteletek 
szertartási rendjét megállapítani, a talmud tanulmányo
zására törekvő ifjakat e tárgyban oktatni, vallási kérdé-
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sckre esetleg írásban is megindokolt feleletet adni, a 
hitközségi hivatalnokok eljárását, valamint az istentisz
teleti és rituális intézmények kezelését „a mosaico-rab- 
binikus tan értelmében" ellenőrizni, esketést, házasság
felbontást, chalica-szertartást végezni, anyakönyveket 
vezetni, az ifjúság oktatását gondozni. A rabbi hivatal
köre csak saját hitközségére terjed és csak a hitközség 
különös felhatalmazásával képviseli azt kifelé. Az elöl
járóság és közgyűlés tanácskozásaiban csak akkor ve
het részt, de köteles is részt venni, ha arra különösen 
meghivatik. Rabbi és hitközség közt levő perben a ke
rületi bíróság dönt; erőszakoskodás esetén úgy a köz
ség, mint a rabbi a rendes peruira léphet.

Az összes hitközségek 26 községkerületre oszlanak. 
Minden 100 hitközségi tag után egy képviselő választatik 
a kerületbe s a kerületi képviselők saját kebelükből vá
lasztják a kerületi elöljáróságot, mely elnökből, alelnök- 
ből és 9 elöljáróból áll. A kerületi képviselet hatásköré
hez tartozik: a kertilet hitközségei és a kormány közt az 
országos iroda utján közvetíteni, a kerület tan- és jóté
konysági intézeteire felügyelni, a kerületben felmerült 
vitás ügyeket a képviselők közül évenként kisorsolt bí
róság utján elintézni.

A 26 községkerületi elnök külön testületet képez, 
mely évente egyszer összegyűl, hogy ellenőrizze az or
szágos iskolai alapot és az országos egyetemes gyűlés 
egybehivásáről határozzon. A kerületi elnökök testiilete 
választja meg évenként az országos iroda elnökét, ki 
Pesten tartozik lakni s ki átveszi és a kerületi elnökök
kel közli a kormányrendeleteket. Az országos iroda költ
ségei az izraelita országos iskolai alapból fedeztetnek. 5

5. A választási szabályzai és az iskolaügyi javaslatok 
tárgyalása.

A hitközségek szervezetének tárgyalása volt a kon
gresszusnak legélénkebb mozzanata. Tartalmas beszé
dek hangzottak el, a nézetek összetűztek, a szenvedélyek 
fellángoltak és elkészült az első föladat, melyre az egye
temes gyűlés egybehivatott. Ami ezután következett, az 
már parlamentárisán rendes tárgyalás és zavartalan al
kotás volt, főleg mivel a konzervatív képviselők túlzó 
csoportja távol maírad az ülésektől'.

1869 február 17-én került a sor a választási szabály
zat tárgyalására. A kongresszus előtt csak egy javaslat
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feküdt, melyet a kiküldött huszonötös bizottság készített 
el. A bizottság elnöke volt Iíirsch Márk, alelnöke Mánál 
Ede, jegyzői voltak Fenyvessy Adolf és Rosenberg Izi
dor. A bizottság előadója, Mezei Mór az egész bizottság 
nevében terjesztette be a javaslatot, miután kisebbségi 
külön javaslat nem volt. A választási szabályzat főelvei: 
A jövőre egybehívandó kongresszus csak SO—90 tagból 
álljon ; az egész ország ugyanannyi választókerületre 
osztandó és minden kerület 1—1 képviselőt küld a kon
gresszusba. A képviselők közvetve választatnak, vagyis 
minden izraelita lakos szavazati joggal bir azon válasz
tóférfiak kijelölésére, kik az egyetemes gyűlés tagjait 
megválasztják. Ha 80—90 képviselő küldetik a kongresz- 
szusba, úgy átlag 5000 lélekre jut 1—1 képviselő. A bi
zottság tudatában volt annak, hogy a közvetlen válasz
tás jobban felel meg a liberalizmus elvének, de a zsidók 
sajátos helyi viszonyainál fogva, miután sok vidéken 
nagyon is szétszórtan laknak, elkerülhetetlen volt a köz
vetett (indirekt) választás megállapítása.

Az általános vitában több képviselő vett részt, de 
maga a tárgy oly természetű volt, hogy számbavehető 
ellenzékeskedés se a bizottságban, sie az össziilésen ki 
nem fejlődött. Cohné József elfogadásra ajánlotta a ja
vaslatot, Friedlieber Albert nem fogadta el, mert nagyon 
bonyolódott és nem szabadelvű. Hochmiith Ábrahám is 
úgy találja, hogy a javaslat bonyolódott és nem szabad
elvű. sőt attól lehet tartani, hogy a megvesztegetésnek 
tág tere nyílik majd, mert 20—25 választóíérfiu köny- 
nyebben vesztegethető meg, mint a választók ezrei. 
Mindamellett elfogadja a javaslatot, mert belátja, hogy 
elkerülhetetlen az indirekt választás. Diamant Mór is 
elfogadja a javallatot, bár a konzervatív képviselők so
rából való. Egyáltalán a választási javaslatot, mert ép
pen nem mondható liberálisnak, minden hozzászóló kép
viselő megbírálta, de a legtöbbje — bármely pártárnya
lathoz tartozott is — a részletes vita alapjául elfogadja, 
így fíirsch Márk, Hildesheimcr Izrael, Stern Albert és 
még Fisler .Manó isi, kiről tudjuk, hogy a községi szer
vezet kérdésében külön javaslatot dolgozott ki. Landes- 
berg I. Áron volt az általános vita utolsó szónoka, ki 
azonban nem fogadta el a javaslatot.

A rövid általános vita során 8 képviselő elfogadásra 
-ajánlotta, 2 elvetette a javaslatot. Az erre következett 
szavazásnál a kongresszus nagy többséggel általános
ságban elfogadta a választási szabályzatot és nyomban
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hozzáfogott a részletes tárgyaláshoz, melyet a követ
kező, február 18-iki ülésen folytatott és be is fejezett. 
A részletes vitában a haladó és konzervatív képviselők 
egyaránt élénk részt vettek, több módosítási javaslat 
el is fogadtatott, de maga az alapelv, az indirekt válasz
tási mód, változatlan maradt.

A kongresszus humorához tartozó epizódot jegyzünk 
itt fel. A részletes vitánál Franki Izrael egy jelentéktelen 
módositványt hosszasabban kezdett indokolni, mire a 
már kifáradt többség „el áll" kiáltással adott kifejezést 
türelmetlenségének. Franki erre szellemesen szólott: A 
magyar és héber nyelv rokonságai annyira igaz, hogy 
még az önöknek úgy tetsző „el áll! is megtalálható Hósea 
prófétában, mondván: „el ál jikrouhu, jáchád lan jerau- 
mém“, vagyis „el áll kiáltják mindannyian s nem enge
dik, hogy a szóló kifejtse nézeteit". (Természetes, hogy 
a prófétai versnek, Hósea 11. fej. 7. más ai jelentése.)

A választási szabályzat letárgyalása és elfogadása 
után hátra volt még a kongresszus harmadik főtárgyá
nak, az iskolai szabályzatnak tárgyalásai. Mielőtt erre 
áttérhettek volna, a február 19-iki ülést különböző admi
nisztratív jellegű ügyek elintézésére kellett szánni. Más
nap, február 20-án került a sor az iskolai bizottság jelen
tésére. Megjegyzendő, hogy a kongresszus most már 
annyira sietett munkáját befejezni, hogy éjjeli üléseket 
tartott. A február 20-ika szombati napra esett és az ülés 
esti fél 7 órától éjfél utáni fél 1 óráig tartott. Holitscher 
Fülöp előadó rövid beszédben tett jelentést a bizottság 
másfél hónapig tartott munkálatairól. Bár a tanügyi kér
dések oly természetűek, hogy azok gyakran érintették a 
vallási kérdések területét, mégis meg volt az egyetértés 
a bizottság minden pártállásu tagjai között. Deutsch 
Henrik előadó jelentést tett a népiskolákról és a talmud- 
tóra iskolákra vonatkozó javaslatról. Az általános nép
nevelés, de főleg a vallásos nevelés szempontjából elen
gedhetetlenül szükséges, hogy a hitközségek felekezeti 
iskolákat tartsanak fenn. Éppen ezért kedvez az orszá
gos népiskolai törvény is, mely különben a közös iskola 
alapján áll, a felekezeti iskoláknak. Amely hitközség niem 
képes felekezeti iskolát fentartani, az köteles hittani is
koláról gondoskodni. A zsidó ifjúság vallásos nevelése 
szempontjából szabályozni kell a középiskolai hitoktatást 
is, megfelelő tanerők és megfelelő tananyag megállapí
tása által. A középiskola minden tanulójára köteles hit-
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tani tananyagnál bővebb tudás szerezhető a középisko
lákkal párhuzamosan felállítandó talmud-tóra iskolákban. 
Ezen iskolák egyúttal előkészítők lehetnek a zsidó tanító
képző és ai rabbiképző intézet számára.

Dr. Kohn Sámuel előadó jelentést tett a rabbiiskolai 
tervezetről. A rabbiszeminárium kérdése már évek óta 
foglalkoztatja a közvéleményt és éppen ezért minden 
képviselő erre vonatkozólag már kiforrott nézettel jött a 
kongresszusba. Nemcsak árbizottság többségi, hanem 
csekély kivétellel kisebbségi tagjai is azon, nézetet vall
ják, hogy a rabbiban a theológiai tudásnak a modern mű
veltséggel kell egyesülnie. Ennek elérésére szolgál majd 
az iskolaalapból felállítandó rabbiiskola> melynek tanárai 
kell, hogy szentnek tartsák a vallást, de a tudományt is. 
Ma a jesibák ily értelemben rendezkednének be, akkor 
nekik is joguk volna az iskolaalap támogatására. A bi
zottság kötelességének tartotta saját maga és az ország 
megnyugtatására világosan és határozottan kimondani, 
hogy a rabbiiskola, melynek felállítását a kongresszus el
határozza, „szorosan a mosaico-rabbinikus tan alapján 
állami, a talmud és a szertartási törvények tanításáról 
különösen gondoskodandik." Ezzel a bizottság kimutatta, 
hogy azon vallási kódexre (értsd: sulchan-ámch), me
lyet sokszor nem kellő helyen vontak a vitákba, éppen a 
többség fektet fösulyt, ott, hol ennek helye van. A bizott
ság ezen határig látta terjedni feladatát, melynél tovább 
már nem mehetett; vagyis szervezeti és tantervi javas
latot nem készített a szeminárium részére; mert ez egy kü
lön szakbizottság feladata. A bizottság azon nézetet 
vallja, hogy a rabbiiskola felállításának kimondása nem 
vallási kérdés és ezért a kongresszus hatáskörébe tarto
zik, már annál is inkább, mert az iskolaaiíap felséges el- 
rendelője is első sorban erre a: célra, szánta az alapot 
(in sensu fundatoris.) Ha a kongresszus elhatározza a 
szeminárium felállítását, ezzel már egy fontos, egy mentő 
cselekedetet vitt véghez.

Unger Sámuel előadó jelentést tett az iskolai pénz
alap hovaforditásáról. Ez alap jövedelme kizárólag ma
gyar zsidó népnevelési célokra fordítandó, minők ai rabbi
iskola, tanitóképezdék, hitoktatás, tankönyvek és főleg 
a biblia magyar fordításának kiiaidása, a tanitó-nyugdij- 
alap és szegényebb iskolák fentartása, illetőleg támo
gatása;

Mildesheimer Izrael, a bizottság kisebbségének elő-



124

adója, csak ,ai szeminárium ellen szóM fel. Kifejti, hogy ő 
már 18 éve foglalkozik ai szeminárium kérdésével és 
nincs az országban még valaki, ki ezen eszméért annyit 
harcolt és szenvedett volna, mint ő. És mégis éppen ő 
nyújtja be ,ai kisebbségi véleményt, mely igy hangzik: 
„Az iskolabizottság kisebbsége nem tartja a kongresszust 
illetékesnek, hogy a rabbiiskola kérdésében határozato
kat hozzon". A kongresszus ugyanis illetékes a már fenn
álló tanintézetekről gondoskodni, nem illetékes azonban 
uj intézet felállításával kísérletezni, főleg midőn a sze
minárium felállítása által sok szegény hitközség iskolája 
részére nem marad segélypónz. Az építést, pedig lent, & 
népiskolánál kell kezdeni. A népiskolára és az iskolai 
alapra vonatkozó többségi javaslatot a kisebbségi előadó 
is elfogadja.

Zipser Mayer, az általános vitai első szónoka, Hil- 
desheimerre célozva, erősen megtámadja azokat a rabbi
kat, kik maguk világi műveltségre tettek szert és mégis 
ellenzik az oly rabbiiskolát, mely növendékeinek a theo- 
lógiai tudáson kívül általános műveltséget is akar nyúj
tani. A felvilágosult rabbiknak, kik irodalmi működésűk
kel hozzájárultak a zsidók jobb megismeréséhez, feltét
len érdemük van a zsidók polgári helyzetének javulásá
ban. Fel kell állítani a rabbiszemináriumot, hogy az 
abban nevelendő müveit rabbik munkája által teljessé 
váljék a zsidók egyenjogúsága. Griin Izrael ai népiskolai 
javaslatot nem fogadja el, mert szerinte helyesebb a kö
zös iskola, mint a felekezeti iskola; a hitközségek csak 
a: hitoktatásról gondoskodjanak. A rabbiiskola felállítása 
vallási kérdés, mely nem tartozik ai kongresszus hatás
körébe. Fordítsunk több gondot a népiskolára, hogy jó 
polgárokat nevelhessünk és akkor kevesebb hitszónokra 
lesz szükségünk. Ha a királyi ajándék arról szól, hogy az 
iskolai alapból első sorban rabbiiskola állíttassák fel, 
akkor petícióban lehet kérelmezni, engedje meg a, király, 
hogy elsősorban jó népiskolák állíttassanak fel. Abeles 
József szükségesnek tartja a raibbiiskolát, de szemmel 
kell tartani a népiskolák nagy fontosságát is. Schlesinger 
Illés elsősorban a népiskolák támogatását tartja szüksé
gesnek, mert a sok szegény hitközség ezt várja a 
kongresszustól.

Steinhardt Jakab kifejti, hogy a régi rabbiiskolák jól 
teljesítették hivatásukat a maguk idején, de a mi ko
runkban modern rabbiiskolákra van szükség. Azt állítot
ták, hogy a népiskolák felállítása, fontosabb feladat a
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rabbiiskola fölállításánál. Ez oly elv, melynek hangoz
tatása bizonyos népszerűségre számíthat, mert a sze
gény hitközségek iskolafentartási terhén aka;r könnyí
teni. És mégis van számos hitközség, mely szívesen le
mond azon csekély iskolatámogatásról, mely egy-egy 
hitközségre jut, ha ennek ellenében! oly rabbiiskolát állí
tunk fel, iamelytől korszerűen nevelt rabbit kap. A főbaj 
az, hogy némely körök elvből nem akarják a szükséges
nek bizonyult rabbiiskola felállítását; ezen elvüket alap
igazság gyanánt mondják ki, melyet meg sem indokol
nak. Friedlieber Albert a felekezeti népiskola mellett 
emel szót. Ez idő szerint ezek pártolása ai főszükséglet 
s ezért a rabbiiskolla most ne állíttassák fel. Ha 20—40 
év elmúltával szükségessé válik majd a rabbiiskola, rá
érünk azt akkor felállítani. Popper Fülöp elfogadja a 
többségi javaslatot, Eisler Manó elveti azt. Hirsch Márk 
tapasztalatból ecseteli azt a sok tévelygést, melynek az 
önművelésre utalt jesiba-tianuló ki van téve. A kongresz- 
szustól távol áll a szándék, hogy a felállítandó rabbi
szemináriumból kikerülő papokat rákényszerítse a hit
községekre. A régi jesibák továbbra is fennállhatnak és 
amely hitközség akarja, onnan kikerült rabbit választhat, 
üe viszont vannak hitközségek, melyek nem óhajtanak 
jesibából kikerült rabbit és ezek kedvéért kell felállítani 
a szemináriumot, mert nem kényszeríthetők reájuk a 
jesibákon képzett rabbik.

A kongresszus többségének kívánságára Hirschler Ignác 
elnök ezután berekesztette az általános vitát, melyben — 
alz előadókat is beszámítva — 9 képviselő ia; többségi ja
vaslat mellett, 5 képviselő ellenie szólt. Hildesheimer 
Izrael, a kisebbségi javaslat előadója, ismételten elfogai- 
dásra ajánlotta javaslatát, mire 98 jelen volt képviselő 
közül 68 elfogadta általánosságban, 2 elvetette a nép-, 
talmudtóra- és rabbiiskolára vonatkozó többségi javas
latot, 28 képviselő nem szavazott. Tehát a 220 képviselő
nek, nem is egyharmada vett részt a szavazásban; ;a! sza
vazásban részt vett 70 képviselő közül azonban csak 
ketten szavaztak a szeminárium ellen.

Éjfél után Va 1 óra volt, midőn a kongresszus tagjai 
távoztak a megyeházi ülésteremből, hol másnap, 1869. 
február 21-én, már reggel 9 órakor ismét egybegyűltek, 
hogy .az iskolai javaslatot részleteiben is tárgyalás alá 
vegyék. Ez, a déli szünet leszámításával, éjjeli 1 óráig 
tartott. Nehány módosítással elfogadták a többségi ja
vaslatokat A kongresszus továbbá kimondotta azon fon-
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tos határozatot, hogy a  fennálló mintaiskolák, melyek 
úgyis nagyobb hitközségek területén vannak, hol a hit
községek maguk is tudnak gondoskodni felekezeti isko
lákról, megszüntetendők s az igy nyert összegek a sze
gényebb iskolák segélyezésére fordíthatók.

A február 22-én tartott ülésen, melyen több admi
nisztratív kérdés került szóba, a felekezeti anyakönyvek 
ügyének rendezését határozta el a kongresszus. Stein
hardt Jakab indítványára egy tizenkéttagu bizottság vá
lasztatott, mely a kongresszus után vezeti és intézi a 
fenmaradó adminisztratív ügyeket s a hitközségek, vala
mint chevra kadisák részére alapszabálymintát dolgoz 
ki. E bizottság tagjai lettek: Diener Mór, Lányi Jakab, 
König Károly, Schossberger S. M„ Fenyvessy Adolf, 
Hollünder Leó, Steinhardt Jakab, Steinfeld Antal, Popper 
József, Schwarcz István, Deutsch Ignác és Beutum Sala
mon, továbbá aiz elnökség, a jegyzők, a quástor és a 
pénztáros. Három hónap elteltével lejár a bizottság man
dátuma. A valóságban csak 1871. márciusában oszlott 
fel, miután! a községkerületi elnökök a megalakult orszá
gos iroda elnökéül Sclnveiger Mártont választották 
meg.85)

A február 22-iki ülésen Mezei Mór, Simon József, 
Rosenberg Izidor és Fenyvessy Adolf indítványozták: 
„Határozza el ai t. egyetemes gyűlés b. Eötvös József 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez feliratot intézni, 
oly értelemben, miszerint a törvényhozás legközelebbi 
Ülésszakában máris oly javaslatot terjesszen elő, mely 
szerint a zsidó vallás a törvényesen bevett vallások 
sorába iktattassék". A kongresszus ez indítványt ma
gáévá tette, végül Hildesheimer Izrael és Deutsch Hen
rik indítványára bizottságot küldött ki jó tankönyvek 
készítésére.

1869. február 23-án, kedden, gyűltek össze a kongresz- 
szusi képviselők az utolsó ülésre, melyen már csak alaki 
ügyek voltak elintézendők, miután az egyetemes gyűlés 
kitűzött feladatait a hitközségi, választási és iskolai 
szervezet kidolgozásával befejezte. A kongresszus Hil
desheimer Izrael, Deutsch Henrik és Kohut Sándor kép
viselőkből álló bizottságot küldött ki a tankönyvek ké
szítésére és Zipser Mayer, Hirsch Márk, Steinhardt Ja
kab, Brill S. L., Hochmuth Ábrahám, Deutsch Henrik és

85) L ö w :  Das neueste Stádium dér ung. jüd. Organisa-
tionsfrage. Pest, 1871, 69. 1.
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Kohn Sámuel képviselőkből álló bizottságot a rabbisze
minárium tervezetének kidolgozására.

Ezután következett a szokásos bucsuzkodás. A kon
gresszus jegyzőkönyvi köszönetét szavazott az elnök
nek, az alelnököknek, a jegyzőknek, quástornak és 
pénztárosnak (Kohén I. J.). Az utolsó jegyzőkönyv hite
lesítése után Hirschler Ignác elnök áttekintést nyújtott a 
kongresszus munkálatairól. Az egyetemes gyűlés vá- 
lasztási szabályzatot készített a jövő kongresszusok ré
szére. Ezen szabályzatnak az ad nagy értéket, hogy 
szabadon van alkotva s ai következő kongresszusok 
nem lesznek kénytelenek egy oktroyált szabályzat alap
ján megalakulni. Az elkészített hitközségi szervezeti sza
bályzat nem elégítheti ki az összes kívánságokat. Lehe
tetlen is oly szabályzatot készíteni, mely az ország leg
különbözőbb felfogású hitközségeit egyenlő mértékben 
ki tudná elégíteni. Tagadhatatlan jó tulajdonsága azon
ban a szabályzatnak egyrészt a lelkiismereti szabadság 
szigorú megőrzése, nemcsak az egyénekkel, hanem a 
hitközségi kisebbségekkel is szemben; másrészt minden 
centralizáció teljes elejtése. Az iskolai bizottság munká
ját megkönnyítette az országos törvény, mely az általá
nos tankötelezettséget rendeli el. Ami a  rabbiszemináriu
mot illeti, ő azon meggyőződésben van, hogy az ország, 
a nemzet elvárta a kongresszustól a szeminárium felállí
tásának kimondását. Mindezen munkálatokat a kongresz- 
szus 33 nyilvános össziilésben és 107 bizottsági ülésben 
végezte el, bele nem számítva a sok albizottsági ülést. 
Reméli, hogy a kongresszus szervező munkálatai által 
megvetette azon szilárd alapot, melyen nemcsak mint 
egyének, de mint hitfelekezet is képesek leszünk a haza 
iránti szent kötelmeknek megfelelni. A király és a haza 
éltetésével fejeződött be a kongresszus.

A képviselők az ülésteremből testületileg b. Eötvös 
József kultuszminiszterhez mentek, kit Hirschler Ignác 
elnök rövid beszéddel üdvözölt, s a következő felirat kí
séretében nyújtotta át neki a kidolgozott szabályzato
kat, valamint határozatokat: „A magyarhoni s erdélyor- 
szági izraeliták egyetemes gyűlése megállapította azon 
szabályzatokat, melyek szerint a hitfelekezet ügyei ezen
túl kezeltetni fognak. Az egyetemes gyűlés ezen határo
zatai azonban hitfel'ekezetiinknek és hitfelekezeti testüle
tinknek egyenjogúsítását elegendőleg nem biztosíthat
ják, s ennélfogva azon tiszteletteljes kéréssel járulunk
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Nagyméltóságod -elé: méltóztassék odahatni, hogy a tör
vényhozás legközelebbi ülésszakában törvény alkottas
sák, mely hitfelekezetünk közegeinek és községi testüle
téinek ugyanazon önkormányzati jogot és általában az 
állammal, törvényhatóságokkal és községekkel szemben 
ugyanazon jogokat biztosítsa, mely az országban létező 
elismert, u. n. „törvényesen bevett vallásfelekezeteket 
megilleti." Hirschler Ignácz még kérte- a kultuszminisz
tert, hogy minél előbb terjessze a kongresszus határoza
tát szentesítés végett őfelsége elé. A miniszter megkö
szönte a kongresszus fáradozásait s megígérte, hogy a 
szabályzatokat királyi jóváhagyásra minél előbb fel 
fogja terjeszteni. Reméli, hogy az egyetemes gyűlés 
munkálkodása a magyar zsidóság üdvére fog válni.

6. Kongresszus után.

A történetiró pártatlanságával, avagy még inkább a 
naplóiró pontosságával iparkodtunk leírni és ismertetni 
a magyar zsidók első egyetemes gyűlését, melytől an
nak tervezői a hazai zsidó hitközségek sok zavart és 
bajt okozott ügyeinlek végleges, békétho-zó rendezését 
remélték. E reményük meg nem valósult, sőt ellenkező
leg: a vallási pártok, melylek a kongresszus előtt isi már 
csak laza kapcsolatban állottak egymással, kongresszus 
után teljesen különváltak egymástól.

önkéntelenül is fölmerül bennünk a kérdés: egyál
talán szükséges volt-e a kongresszus egybelúvása? Vé 
leményiink szerint leirre csak határozott igen lehet a vá
lasz. A XlX-ik század első felében minden rendezett 
államban magától jövő szükségesség volt, hogy a zsidók 
községi ügyei is rendeztessenek. Nem volt Európában 
oly állam, melybietn e kérdés elintézést ne nyert volna. 
Franciaországban, hol legelőször nyertek a zsidók 
egyenjogúsítást, már 1844-ben szentesítette Lajos Fülöp 
király az izralelita hitfielekezet szervezeti szabályait, 
Poroszországban a községek szüntelen kérelmezése foly
tán 1847-ben adatott ki a kormány által a „Gesetz über 
die Verháltnisse dér Juden.“ Szászországban, hol pedig 
csak nagyon korlátolt számban lakhattak a zsidók, az 
összes zsidó kultusz- és iskola-ügyek már 1834-ben a val
lásügyi minisztérium hatáskörébe, utaltattak. Bajoror
szágban a községszervezet alapját az 1813-ban kiadott 
„Edict über die Vieirháltniss-ei dér jüdisehen Glaubensge-
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nossén“ . képezi. Hollandiában már 1815-től kezdve jelen
tek meg királyi rendeletek, melyek a zsidó községeknek 
egymáshoz való viszonyát szabályozzák. Az osztrák tar
tományok közül Morvaországban évszázados szervezet 
tartotta rendben a községek igazgatását, Csehországban 
egy 1797-ből való császári pátens foglalkozik a zsidók 
ügyeinek rendezésével és Galícia 1776-ban kapott „Ju- 
denordnung“-ot. Egyedül Anglia azon ország, mely a 
községekre bízza, hogy részt akarnak-e venni az ott 
fennálló országos zsidó képviseletben, miként egyeseket 
sem kényszerít az államtörvény, hogy valamely hitköz
séghez tartozzanak.88)

Látjuk, hogy alig volt oly rendezett európai állam, 
melyben valamikép n.e rendeztetett volna a zsidó hitköz
ségek viszonya egymáshoz és az államhoz. így tehát 
csak nagyon természetes és magától érthető, hogy ha
zánkban is annak tudatára ébredtek úgy a kormánykö
rök, mint maguk a hitközségek, hogy valami módon ren
det kell teremteni a zsidó hitközségek teljesen rendezet
len ügyeiben. Az események során láttuk, hogy 1850 óta 
az abszolutizmus idején több kísérlet tétetett a hitköz
ségi ügyek rendezésére, ami már elengedhetetlen szük
ségességgé vált az iskolaalap létesülése folytán is. Ez alap 
az összes hazai zsidó hitközségek számára közös ügyet 
teremtett, mely közösen volt elintézendő.

Az alkotmány visszaállítása sem teremtett uj hely
zetet a zsidók egyházi szervezetének kérdésében. Az 
1867 évi emainicipációs törvény, meliy némi megállapodott- 
ságot hozott a zsidókérdésbe, nem tette feleslegessé a 
minden szervezet nélkül szűkölködő zsidó egyház ügyei
nek rendezését. Mert az emancipációs töivény csak a 
zsidó polgároknak adott jogokat, de rendezetlenül hagyta 
egyrészt a zsidó hitfelekezetnek, mint egyháznak, az 
államhatalomhoz való jogviszonyát, másrészt az egyes 
zsidó hitközségek egymáshoz valló viszonylatát is. A 
kongresszus egybeliivása tehát elengedhetetlenül szük
ségessé vált, hogy a hazai zsidóság szervezkedjék, mikép 
szervezve voltak az ország keresztény egyházai, vagy 
mikép szervezve volt a legtöbb európai állam zsidó
sága is.

M egtehette  volna ugyan a  korm ány, hogy kongresz- 
szus egybehivása és m eghallgatása nélkül kész ítte t és 
rendel el valam ely  zsidó egyházi szervezeti szabályzato t,

8<i) V é n é t i a n e r  i. m. II. rész.
9
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vagyis, mint Eötvös József miniszter mondotta a feb
ruári konferencia megnyitásánál, hogy könnyebb lett 
volna egy sablon szerint készített szervezetet oktroyálni 
a zsidókra. Del — eltekintve attól, hogy ai kultuszkor
mány szabadelvű felfogása szerint csak önmaguk a zsi
dók hivatottak vallási ügyeiket rendezni — az adott kö
rülmények és nálunk kifejlődött sajnálatos vallási párt
viszonyok mellett célra: sem vezetett volna az oktroyált 
szervezet, mert az vagy a haladó, vagy a konzervatív 
párt terveinek és törekvéseinek felelt volna meg és igy 
a másik pártot nem tudta volna kielégíteni. Különben 
a kongresszus egybehivúsát nemcsak a kormány és a 
hazai zsidóság haladó árnyalata tartotta szükségesnek 
és helyénvalónak, hanem a konzervatív zsidóság is, ami 
kitűnik azon tényből, hogy bizalmi embereik részt vet
tek az 1868. évi februári konferencián, az ezt követő 
kongresszusi képviselők megválasztásában ólénk részt 
vettek az egész országban s a megválasztott konzervatív 
képviselők meg is jelentek a gyűlésen.

A gyűlésen történtek után azonban már nehezebb 
azon kérdésre válaszolnunk, hogy alkalmas időben hiva
tott-e össze az egyetemes gyűlés? Tagadhatatlan, hogy 
alkalmasabb időre is lehetett volna halasztani a gyűlést, 
mint volt azon időpont, amikor éppen egybehivatott. 
Akkorában a két vallási párt nagyon is fel volt izgatvai 
és sokkal bizalmatlanabb is volt egymáshoz, semmint 
arra lelhetett volna számítani, hogy békés megegyezésre 
fognak jutni egymással. Ne feledjük, hogy a konzervatív 
felfogásuak mennyi izgalomnak és mennyi izgatásnak 
voltak kitéve az utolsó két évtized alatt. A bécsi messiás
per, a rabbiszeminárium létesítésének kérdése, a nagy- 
mihályi „peszák“ esete: mind hozzájárult a konzervatív 
felfogásuak azon véleményének megerősítéséhez, hogy 
a haladó zsidók őket, kik pedig többségben levőknek gon
dolják magukat ez országban, erőszakkal „neologizálni" 
akarják. És éppen ezért követelték a kongresszuson an
nak kimondását, hogy a hitközségek alapja a sulchan- 
árucli, melytől elállani nem engedi nekik vallási lelki
ismeretük, vagy mikép a harcias Eisler Manó, volt kon
gresszusi képviselő jelentette ki egy ízben, ugyan ntem 
a legszerencsésebben, de igen jellemzően: „A sulchian- 
áruch a zsidóság evangéliuma41.

De azt se felejtsük el, hogy a haladó felfogású zsi
dók egyrészt nem kevésbbé voltak felizgatva az utolsó
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két évtized vallási eseményei által; másrészt az alkot
mány visszaállításának és az emancipáció törvénybe ik
tatásának hatása alatt bizonyos romantikus-liberális 
lázban éltek, ami féltékennyé tette őket minden 
„hierarchiaival, minden „klerikalizmus“-sail szemben, 
melyektől az egész szabadelvüséget féltették. Ezért vi
szont a maguk részéről lelkiismereti kényszernek tekin
tették a hitközségi szervezetnél, tehát már egy tisztán 
adminisztratív jellegű kérdésnél is meghajolni azon kon
zervatív kisebbség kívánalma előtt, mely kisebb-nagyobb 
mérvben mégis csak a: nagymihályi „peszák“ rendezői
nek vallási körébe tartozott.

Egyik pártot som illethetjük az állhatatlanság vád
jával. Hiába támadtak bölcs mérsékletü közvetítők, kik 
a konzervatívok által követelt és a haladók áltat megta
gadott sulchan-áruch kifejezés helyébe „a mózesi rabbi- 
nikus“ kifejezést ajánlották, mely tartalmilag is párhu
zamos a sulchan-áruch kifejezéssel, meg ai való állapo
tot is fedi, mert a hazai hitközségek tényleg mind rabba- 
nita alapon állanak: — se a haladó többség, se a kon
zervatív kisebbség engedékenységre nem volt bírható, 
minek folytán a hazai zsidóság két vallási pártja ezen 
pontnál különvált egymástól. Ha talán oly időben ül 
össze a kongresszus, midőn egyrészt a konzervatív párt 
már kiheverte Reb Hifiéinek és a nagymihályi peszák- 
nak izgatásait; másrészt a haladópárt is lecsillapult már 
romantikus liberalizmusából: valószínűbb lett volna a 
kölcsönös megértés lehetősége és ennek következtében 
áldásosabb a  kongresszus munkálkodása. Úgy azonban, 
amint az események bekövetkeztek, nem mondhatjuk 
eredményesnek a kongresszust, mert az egész magyar 
zsidóságnak tervbe vett egységes szervezését el nem 
érte, dél igenis a két vallási párt teljes különválására 
vezetett.

Löw Lipót, ki a kongresszustól nemcsak távol tar
totta magát, hanem azt kemény bírálat alá is vette, 
rosszalja, hogy bár a haladó párt vezető tagjai több 
ízben a sulchan-áruchot az egész zsidóságra kötelező 
törvénykönyvnek jelentették ki, a kongresszusi többség 
még sem akarta kimondani e törvénykönyv autoritását.87) 
Uochmuth Ábrahám, ai kongresszusi többség tekinté
lyes vezértagja, a többség eljárását azzal magyarázza, 
hogy igenis a sulchan-áruch, vagyis a hagyományozott

87) L ö w :  Dér jüd. Kongress, 146. 1.
9*
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szóbeli tan alapján áll az egész zsidóság, mert hiszen 
nem tagadta meg a zsidóság egyik pártárnyalatai — a 
haladó zsidóság sem —■ a hagyományozott vallási tant. 
De ennek beismerése mellett az sem tagadható, hogy 
bizony a legkonzervativebb zsidó sem tartja be a sulchan- 
áruch minden törvényét. És éppen ezért csak a való 
tényállást fejezte ki és az adott vallási viszonyokkal szá
molt iái kongresszusi többség, midőn a sulchan-áruchot 
nem jelentette ki a hitközségi szervezet alapjául.38)

A kongresszus még ülésezett, midőn a legszélsőbb 
konzervatív képviselők közül 56-an, miután1 az 1869. 
február 3-iki ülésen a többség elvetette a sulchan-áruchra 
vonatkozó indítványukat, kihallgatáson jelentek meg 
báró Eötvös József miniszternél. Kijelentették, hogy a 
többséggel együtt tovább nem tanácskozhatnak s kérik 
egy külön kongresszus egybehivását. A miniszter elha
markodottnak mondotta kivonulásukat s tanácsolta ne
kik, hogy menjenek vissza a kongresszusra, ök azon
ban emlékiratot nyújtottak át a miniszternek, melyben 
a haladópártot istenkáromlással, vallásgyalázással és a 
kongresszus igazoló bizottságát pártoskodással vádolják. 
A beadvány másolatát felolvasás végett elküldték a 
kongresszus elnökségéhez. Hirschler Ignác a február 
18-iki ülésen kijelentette az elnöki székből, hogy a be
advány közönséges pamphlet, melyhez hasonló már ed
dig is megjelent és nyilván még meg fog jelenni és nem 
méltó arra, hogy a kongresszus foglalkozzék vele.

A kongresszus befejezése után a kisebbégben maradt 
konzervatív párt vezetői azzal izgatták füveiket, hogy a 
haladó többség által hozott határozatok a zsidó vallás 
pusztulását jelentik és ezért meg kell gátolni azoknak 
jogerőre emelkedését, vagyis a királyi szentesítés elnye
rését. Külföldi szaktekintélyek véleményét gyűjtötték 
álláspontjuk igazolására. Dr. Adler angol országos fő
rabbi, Izidor francia országos főrabbi, Meiseles Bar 
varsói főrabbi, Bamberger S. P. würzburgi kerületi rabbi, 
Ettlinger J. altonai főrabbi, Stern A. hamburgi főrabbi, 
Tiktin sziléziai országos rabbi, dr. Isaksohn E. rotter
dami főrabbi, Schreiber S. krakói főrabbi, Eelsker N. E. 
rzezowi kerületi rabbi, Hirsch S. R. frankfurti rabbi, 
Sutra Ábrahám münsteri rabbi, dr. Enoch fiildai rabbi, 
Plessner S. pózeni hitszónok, dr. Gugenheimer kolini 
rabbi, dr. Adler .aschaffenburgi rabbi, Ereund Sámuel a 88

88) H o c h m u t h  : Leopold Löw. Leipzig 1871., 42. 1.
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prágai rabbiság elnöke és Aub Hirs aimsterdami hitköz
ségi vezető, mind úgy nyilatkoztak, hogy a kongresszusi 
határozatok jogellenesek, nem szabadelvűek és elleni- 
mondásban vannak a zsidó vallással

A „Hitőr Egylet" által gyűjtött ezen külföldi vélemé
nyek ellensúlyozására a1 haladó zsidóság is gyűjtött 
szakvéleményeket arra nézve, hogy a kongresszusi ha
tározatok megfelelinek a zsidó vallás ősi törvényeinek 
és a konzervatívok híreszteléseinek ellenére azon hit
községek, melyek a kongresszusi szabályzatok alapján 
szervezkednek, nem tekinthetők egy külön, uj vallási 
szektának. Ily értelemben nyilatkoztak az avignoni, bay- 
reuthi, berlini, beutheni, magdeburgi, karlsruhei, danzigi, 
drezdai, fürtlii, gayai, gothenburgi, gross-glogaui, 
hechingeni, iglaui, kojeteini, kopenhágai, landaui, leip- 
niki, mühringeni, nizzai, pozeni, stockholmi, stuttgarti 
és bécsi hitközségek rabbisága, a braunschweigi, casseli, 
oberhesseni, szászmeiningeni országos rabbiság, Frankéi 
Zachariás, a boroszlói rabbiszeminárium igazgatója és 
Kaempf prágai rabbi, egyetemi tanár.

Viszont tagadhatatlan, hogy a kongresszusi szabály
zatok nemcsak a konzervatív táborban, hanem a haladó 
zsidóságnak sem minden körében találtak feltétlen he
lyeslést. Az aradi hitközség Chorin Ferenc javaslatára
1869. október 17-én egy bizottságot küldött ki a szabály
zatok hiányainak és helytelenségeinek megállapítására.; 
a szeredi hitközség képviselőjének ajánlatára pedig az 
első községkerület 1869. november 16-án egy rendkivü'l'i 
kongresszus egybehivását mondja szükségesnek, a hit
községek autonómiáját veszélyeztető kongresszusi sza
bályzatok átdolgozására1.

A külföldi szaktekintélyek nyilatkozatai által felfo
gásukban még csak jobban megerősített konzervatívok 
1869. április 26-án egy 16 tagú küldöttséggel járultak a 
Budán időző I. Ferenc József király elé. Deatsch Dávid 
balassagyarmati rabbi és Reich Ignác volt_ kongresszusi 
képviselő, a küldöttség két szónoka arra kérte ai királyt, 
hogy a kongresszusi határozatokat ne lássa el a szente
sítő legfelsőbb aláírással. Az alkotmányos uralkodó 
azonban a törvényesen egybehívott egyetemes gyűlés
nek többsége által szabályszerűen hozott és felelős mi
nisztere által elébe terjesztett határozatokat 1869. junius 
14-én szentesítette.89)

") A magyarországi és erdélyi izraeliták 1868. december
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A királyi szentesítés elnyerése után Eötvös minisz
ter mindért községkerület élére egy-egy zsidó kerületi 
biztost nevezett ki; ezek a kerülethez tartozó hitközsé
geket felszólították, hogy válasszák meg a községkerü- 
leti képviselőket. Erre a „Hitőr Egylet11 passzív rezisz
tenciát tanácsolt híveinek; rábirta őket, hogy a képvise
lők választásától tartózkodjanak, a kerületi biztosokat 
pedig értesítsék, hogy a kongresszusi határozatokat ma
gukra nézve1 nem ismerik el kötelezőknek. A konzervatí
vok passzív rezisztenciájára a kultuszminiszter egy 
1869. október 2-án kelt rendelettel válaszolt. Elrendelte, 
hogy az oly hitközségek részére, melyeknek elöljárósága 
vonakodik a kerületi képviselők választását vezetni, a 
kerületi biztos nevezzen ki a választásban résztvenni 
kívánó hitközségi tagok sorából egy választási bizottsá
got. Ily körülmények között alakultak meg a községke
rületek 1869. év végén és 1870. év elején.

A „Hitőr Egylet" szakadatlan izgatásainak láttára a 
kultuszminiszter még 1869. november havában kénytelen 
volt rendeletben felszólítani az összes törvényhatóságo
kat, hogy idézzék meg a rabbikat és elöljárókat és ma
gyarázzák meg nekik, hogy a királyi szentesítéssel ellá
tott kongresszusi szabályzat minden zsidóra kötelező 
állami törvény; hajoljanak meg e törvény előtt, mely 
csak a hitközségek adminisztrációjára vonatkozik, mig 
vallási intézményekben és hivatalnokok választásában 
teljes szabadságot enged minden községnek. A „Hitőr 
Egylet" tagjai aizonban a lelkiismereti szabadság meg
óvása címén a' képviselőháznál kerestek segítséget arra 
nézve, hogy reájuk ne legyenek kötelezők a kongresszusi 
szabályzatok. A képviselőház a lelkiismereti szabadság 
álláspontjára helyezkedvén, 1870. március 18-án utasí
totta a minisztert, hogy ai törvényhozásnak további ha
tározatáig függessze fel eddig kiadott összes rendele
téit. A miniszter már azon év április 2-án a képviselő
ház utasítása szerint rendeletet bocsátott ki a hatóságok
hoz, hogy senki sem kényszeríthető a kongresszusi sza
bályzatok elfogadására.

A „Hitőr Egylet" örömtől áradozó körlevélben! érte
sítette erről híveit. „Susán parim napján, Mordechai és
10-iki egyetemes gyűlése által hozott szentesített szabályzatok 
és határozatok. Hivatalos kiadás. Pest, 1869. — A hivatalos ki
adás a szabályzatokat magyar és német nyelven hozza; 
B a c h e r  S i m o n  a kongresszusi bizottság megbízásából hé
berre fordította azokat.



Eszter csodajelével, együtt számunkra is eljött a meg
mentés. Isteni segítség által megszabadultunk a súlyos 
bilincsektől, melyeket a neológok kovácsoltak ai kon
gresszuson a mi elnyomatásunkra, egyéni szabadságunk 
megsemmisítésére, vallási meggyőződésünk elpusztítá
sára". De azzal, hogy ai képviselőház kimondotta, hogy 
senki sem kényszeríthető a kongresszusi szabályzatok 
elfogadására, a „Hitőr Egylet" még nem tekintette fel
adatát befejezettnek. Szükségesnek tartotta még, hogy 
a konzervatív zsidóság külön szervezkedjék. Ezért a kor
mánytól nyert engedéllyel e célból 1870. aug. 9-re ala
kuló gyűlést hivott össze Pestre. A gyűlésen, melyet 
Krausz Zsigmond vezetett, 130 hitközség küldöttje jelent 
meg. Hat ülésen át tanácskoztak ezen „ellen-kongresz- 
szus“-on és külön szervezeti szabályzatokat készítettek.

A haladó zsidóság nem gátolhatta meg a konzerva
tív párt külön szervezkedését, de szükségesnek tartotta, 
hogy a képvisdőháznál, hol a „Hitőr Egylet" a kon
gresszusi határozatok általános kötelező ereje ellen pe- 
ticionált, a maga álláspontját is kifejtse. Wahrmann Mór 
országgyűlési képviselő, az egyetemes gyűlés volt alel
nökié, a képviselőháznak 1870-ik év végén tartott egyik 
ülésén 210 hitközség, 85 felekezeti egyesület és 23 köz
ségkerületnek 5634 izraelita polgára nevében emlékiratot 
nyújtott be. A 77 melléklettel és 34 külföldi rabbi szak- 
véleményével ellátott memorandum ismerteti a kon
gresszus történetét és határozmányait. Hangsúlyozza, 
hogy a kongresszusi képviselők megválasztásában az 
egész ország zsidósága, a „Hitőr Egylet" most disszi
dáló tagjai is részt vettek, minek folytán a kongresszus 
az egész hazai zsidóság képviselete volt. Az egyetemes 
gyűlés adminisztratív jellegű határozatokat hozott, s 
épen ezért a kisebbség ellenállásának nem is lehet val
lási oka. Elismeri ugyan, hogy a kongresszusi szabály
zatok elfogadására nem kényszeríthetők azok, kik e sza
bályzatokat lelkiismereti okoböl nem tartják elfogadha
tóknak. De ünnepélyes óvást emel a „Hitőr Egylet" pe
tíciójának a képviselőház által 1870. március 18-án is 
elfogadott azon indokolása ellen, mintha a kongresszusi 
szabályzatok szerint szervezkedő hitközségek a Magyar- 
országon eddig fennállott zsidó hitfelekezettől eltértek 
volna és attól különböző vallási testületet alkotnának.

Báró Eötvös József 1871. február 2-án meghalt, meg
gyászolva az egész nemzettől és őszintén elsiratva az 
egész magyar zsidóságtól. A liberális nagy államférfiu,
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kinek nevéhez fűződik a magyar zsidók emancipációja 
és kinek hő vágya volt a hazai zsidóság beliigyeinek ren
dezése, egy feljegyzés szerint még halálos ágyán is a 
kongresszusról beszélgetvén egy barátjával, igy nyilat
kozott: ,,Már ifju koromban érdekeltek engem a zsidók, 
mert tudtam méltányolni ezen fdekezet előnyeit. Amire, 
mint ifju törekedtem (emancipáció), azt mint férfiú, meg 
is alkottam. Az eszmét, melyet 3 év előtt vetettem fel 
ta zsidóság szervezete), csak a jövő nemzedék fogja 
megvalósítani.11

Eötvös hivatali utódának, Pauler Tivadar kultusz- 
miniisztemek előterjesztésére a király 1871 október 22-én 
jóváhagyta a „Hitőr Egylet11 által készített külön s z e r 
vezeti szabályokat.90) A magyarországi hitközségek egy 
töredékei azonban se a kongresszus, se a ,,Hitőr Egylet" 
szabályzatát el nem fogadta, hanem megmaradt a régi, 
vagyis „status quo ante“ alapon.91 92)

Hogy a magyar zsidóság felekezeti pártokra való 
tagozódása mily félreértésekre! ad alkalmat a zsidóságon 
kívül álló köröknek, azt legjobban mutatja, hogy még 
Decik Ferenc is azt a nézetet vallotta a képviselőháznak
1870. március 18-iki ülésén, mintha a zislidóság dogma
tikai tekintetben különböző szektákból állana és hogy a 
magyar tudományegyetem tanszékén még ma is Így 
tanítanak: „A magyarhoni izraelita íeikkezet három. 
canonilag, szertartásilag és községszervezetileg külön
böző részre oszol, u. m. a „congresszusi“ zsidóságra 
(neolog), az „autonóm hittörvényhü“ vagy „orthodox11 
zsidóságra és a ,,status quo ante“ zsidóságra.1192)

Mi azonban tudjuk, hogy a zsidóság, főleg a ma
gyar zsidóság, egy hitfelekezet, melynek pártjai nem 
oszlanak „canonilag különböző részre'1, mart közös alap
juk a tradicionális tanítások láncolata. És épen ezért 
az egy rabbanita zsidó Mekeizetben keletkezett külön
böző pártok még együtt fognak járni a nem erőltetett, 
d® az idők viszonyai által teremtett és azért természe
tes megértés utján. El fog még jönni az a nemzedék, 
mely a halhatatlan Eötvös József eszméjét, a zsidóság 
egységes szervezetét meg fogja valósítani.

90) Organisafons-Statut fűr die autonómé jiidisch ortho- 
doxe Reiigions-Genossenschaft. Pest 1870.

#1) V e n e t i a n e r : i. m. 517. s köv. I.
92) K m e t y :  A magyar közigazgatási jog. 5. kiadás. 

Budapest 1907., 518. 1.
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19.1. IJ. sor alulról: „feledkezik" helyett „feledkeztek" olvasandó,;
20. 1. 3. sor alulról: „jogfosztottság" helyett „jogfolytonosság" 

olvasandó.
50:1.-3: sor alulról: „Magyarirtó" helyett „Magyarító" olvasandó. 
57. 1. utolsó sóra az 58. T. első Sora után helyezendő.
77. I. í. sor felülről: „nyelven" helyett „nyelv" olvasandó.
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