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Célok, követelmények:

A félév célja bemutatni:

 a magyarországi neológiát, a neológ eszmét annak történelmi komplexitásában,

 az Országos Rabbiképző Intézetnek a neológ szellemi életben betöltött szerepét.

A kurzus végére a hallgatók:

 megismerik a neológia elmúlt másfél évszázadának szellemtörténetét, 

megértik annak komplexitását;

 gyakorlatot szereznek egy komplex társadalmi, eszmetörténeti, vallási jelenség 

különböző aspektusokból történő értelmezésében;

 ízelítőt kapnak a kortárs történelem- és társadalomtudományok módszertanaiból.



Az alkalom:

140 éve, 

1877. október 4-én

nyílik meg az 

Országos Rabbiképző Intézet, 

a magyar neológia 

„szellemi fellegvára”.

A kép forrása: http://www.or-zse.hu/epuletuj212.jpg.

http://www.or-zse.hu/epuletuj212.jpg


A mai elődás céljai:

A félév célja bemutatni:

 a magyarországi neológiát, a neológ eszmét annak történelmi komplexitásában,

 az Országos Rabbiképző Intézetnek a neológ szellemi életben betöltött szerepét.

A kurzus végére a hallgatók:

 megismerik a neológia elmúlt másfél évszázadának szellemtörténetét, 

megértik annak komplexitását;

 gyakorlatot szereznek egy komplex társadalmi, eszmetörténeti, vallási 

jelenség különböző aspektusokból történő értelmezésében;

 ízelítőt kapnak a kortárs történelem- és társadalomtudományok módszertanaiból.
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Könnyen hozzáférhető források 
a neológia és a Rabbiképző kutatásához

• Online elérhető folyóiratok

• Egyenlőség: 
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI/?action=tab&tab=browse&pub=EGY#panel=browse

• Magyar-Zsidó Szemle (1884-1948): 
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/adatbazis/magyar-zsido-szemle

• Visszaemlékezések, például:

•  Bánóczi József, 1888. •  Kohlbach Bertalan, 1918. 

• Benoschofsky Imre, 1970. •  Schmelzer Hermann Imre, 2014.

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI/?action=tab&tab=browse&pub=EGY#panel=browse
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/adatbazis/magyar-zsido-szemle


Könnyen hozzáférhető források 
a neológia és a Rabbiképző kutatásához

• ORI évkönyvek

• Ünnepi kötetek: fennállás 50, 70 stb. évfordulóin

• A Rabbiképző tanárainak, végzettjeinek Festschriftjei

• Különösen:

• Moshe Carmilly-Weinberger, ed. 1986, The Rabbinical Seminary of Budapest 1877-
1977: A Centennial Volume [57.1.Car.1.]

• Tamás Turán – Carsten Wilke, eds. 2016, Modern Jewish Scholarship in Hungary. 
The ’Science of Judaism’ between East and West: The Rabbinical Seminary of 
Budapest and Oriental Studies in Hungary [57.1.Tur.1.]



 Szociológiai, földrajzi, demográfiai tényezők
 Ideológia, például

- Viszony a kanonikus szövegekhez:
Biblia, Talmud, Sulhan Arukh…

- Tudományhoz való viszony
- Történelemhez való viszony

 Vallásgyakorlat
- A zsinagógában? A mindennapi életben?

• Mi mire hogyan hat?
• Honnan indult? Tyúk vagy tojás?

Michael Silber (’The Historical Experience of German Jewry and Its Impact on Haskalah and Reform in Hungary’) 
bemutatja, hogy a 19. század elején Magyarországon a társadalmi változások indították el a reformfolyamatot.

Összefoglalás: 
összebogozódó dimenziók Társadalom

Intézmények

Vallás-
gyakorlat

Ideológia

http://birot.web.elte.hu/courses/2017-neolog/readings/The_Historical_Experience_of_German_Jewr.pdf


Áttekintés

• Az Egyenlőség című folyóirat

• Az Énekek éneke

• A Wissenschaft [des Judentums]

• Rabbiképző és bibliakritika

• [Kutatási témák?]



Az Egyenlőség

• Hetilap

• Közéleti hetilap a polgárosodó [„neológ”] zsidó rétegek számára

• 1881, Bogdányi Mór 
• 1882. ápr. – 1883: tiszaeszlári vérvád idején

• Beszédes címválasztás

• Szabolcsi Miksa (1857–1915): 1884-től szerkesztő, 1886-tól tulajdonos
• Jesivákban tanul (Kemecse, Újfehértó, Érmihályfalva, Püspökladány, Vác)

• Házitanító neves családokban (pl. Wahrmann Mór és Einhorn Ignác)

• 1877: egy évig a Rabbiképző hallgatója, majd újságíróvá lesz

• Szabolcsi Lajos (1889–1943): 1915-1938 közt



Az Énekek éneke-polémia 
az Egyenlőség hasábjain

• http://www.birot.hu/Scheiber-2013/1889-03-03.pdf

• http://www.birot.hu/Scheiber-2013/1889-03-10.pdf

• http://www.birot.hu/Scheiber-2013/1889-03-17.pdf

• http://www.birot.hu/Scheiber-2013/1889-03-24.pdf

• http://www.birot.hu/Scheiber-2013/1889-04-07.pdf

http://www.birot.hu/Scheiber-2013/1889-03-03.pdf
http://www.birot.hu/Scheiber-2013/1889-03-10.pdf
http://www.birot.hu/Scheiber-2013/1889-03-17.pdf
http://www.birot.hu/Scheiber-2013/1889-03-24.pdf
http://www.birot.hu/Scheiber-2013/1889-04-07.pdf


Wissenschaft des Judentums
(A zsidóság tudománya)



A zsidóság tudományos kutatása (19. század)

• Haszkala (zsidó felvilágosodás): 

• Moses Mendelssohn (1729-1786)

• Első hullám („Berlin”, 18-19. század fordulójáig)

• Második hullám („Gallicia”, 19. század első fele)

• Harmadik hullám (Oroszország, 19. század közepe, kb. 1880-ig)
https://upload.wikimedia
.org/wikipedia/commons
/1/1c/Moses_Mendelson
_P7160073.JPG



A zsidóság tudományos kutatása (19. század)

• Haszkala (zsidó felvilágosodás): 

• A modern ny-európai gondolkodásmód, modern értékrend átvétele. 

Ennek része, többek közt: a tudomány értéke, tanulása, művelése.

• A nemzeti történelemírás, mint nemzetalkotó tényező a 19. sz. Európában.

• A zsidó jelen megértése és a zsidó jövő megteremtése a zsidó múlt 

megismerése által. Mai kifejezéssel: különböző történet narratívák, 

olvastok megalkotása neo-ortodoxiától (S. R. Hirsch) reformzsidóságig (A. Geiger).



A zsidóság tudományos kutatása (19. század)

• 1819/1822. Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden

Cél: tudományos-ismeretterjesztő tevékenységek a zsidók önmeghatározásának és 

oktatásának megreformálása érdekében. Végső soron, a zsidó közösség belső életének 

és a külvilággal való kapcsolatának javítása, a modern világgal való összehangolása.

• Leopold Zunz, Heinrich Graetz (történész), Moritz Steinschneider 

(bibliográfus), Bacher Vilmos... és nagyon sokan mások.

• Intézmények: Berlin, Boroszló... 

1877. Rabbiképző Budapesten:

• Első triász: Bloch Mózes, Bacher Vilmos, Kaufmann Dávid

• Későbbi nemzetközi hírű tanárok: Blau Lajos, Goldziher Ignác, Scheiber Sándor...



Pozitiv-történeti zsidóság

• Zecharias Frankel: 

• Prágában született, a pesti egyetemen tanul

• Abraham Geiger oldalán reformzsidóság, majd szembefordul vele

• az ortodoxia és a reform között

• Breslau-i szeminárium: pesti Rabbiképző „anyaintézménye”

• Pozitív: a szináj-hegyi kinyilatkoztatásban hisz.

• Pozitivista történelemszemlélet: a történelem kutatása révén megért-

hetjük a jelent és alakíthatjuk a jövőt (megalapozhatjuk a zsidóságot).



Julius Wellhausen (1844–1918, 
eredetileg protestáns teológus, majd orientalista)

„Könyvünk problémája: a mózesi törvény történeti helyének
kérdése. Pontosabban: azt tekintjük kérdésnek, hogy a törvény
az óisraeli történelem kiindulópontja volt-e, vagy inkább a zsidóságé, azaz
ama vallási közösségé, amely túlélte az asszírok és a kaldeusok által
megsemmisített népet.

Elterjedt vélemény, hogy az ószövetségi könyvek nagyjából és egészében
nemcsak hogy a fogság előtti időszakra vonatkoznak, de akkor is
keletkeztek. (…) De a héber kánon legkésőbbi és középső rétegével
kapcsolatban elismert kivételek ehhez az elvhez képest egyáltalán nem
mondhatók jelentékteleneknek.”

J. Wellhausen. Prolegomena zur Geschichte Israels (19276, Lukács József ford.). Közli:
Simon Róbert, A vallástörténet klasszikusai: Szöveggyűjtemény (Bpest.: Osiris, 2003: 328).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Julius_
Wellhausen_02.jpg/125px-Julius_Wellhausen_02.jpg



Vallástörténet Julius Wellhausen példáján:

• Wellhausen: teológus, a korai arab történelem kutatásának az úttörője.
A Pentateuchus új dokumentum-hipotézise (JEPD): fordulópont a bibliakritikában.

• Cél: a (szellem)történet, a vallás időbeli fejlődésének a rekonstrukciója.

• A források kritikus vizsgálata alapján. `Kritika’ = a szöveg mint irodalom.

• Az izraelita történelem és vallás fejlődésének a narratívája

A bibliai szöveg történetére vonatkozó narratíva

• A narratíva politikai kontextusba (a 19. századi zsidóság megítélése) is ágyazódik.



Bibliakritika

• 17-18. századi gyökerek (Spinoza, stb.; Jean Astruc, stb.)

• Abraham ibn Ezrára (1089–1167) mint előfutárra tekintenek

• Julius Wellhausen

• Solomon Schechter, 1903: „higher criticism – higher anti-Semitism”

Narratívák ütközése



A neológ rabbi stratégiái

• Elhagyja a rabbipályát.

• Reformrabbivá lesz külföldön.

• Kerüli a tudományt, fiókba zárja a gondolatait.

• Más kutatási témát választ (a bibliatudományban vagy azon kívül): 

• Pl. magyar zsidó történelem; halákhatörténet; irodalom; néprajz.

• A szöveg eredetét megkerülő kérdések: pl. motívumtörténet, írástörténet.

• Abraham ibn-Ezrával (és más klasszikus forrás

bibliakritikus olvasatával) igazolja önmagát.



Alexander Guttmann: Bible and Talmud

P. 183: „Bible instruction at the Budapest Seminary did not concentrate on the
methods of the critical schools, unlike the Berlin Hochschule or the Hebrew Union
College—Jewish Institute of Religion. In Budapest, the opinions of critical schools were
mentioned and discussed briefly. Higher criticism was dubbed "higher anti-Semitism,"
as were also Wellhausen’s innovations—this, in spite of the fact that the Budapest
Seminary was officially Neolog ("Liberal"). Cooperation between the "Neolog"
Seminary and conservative Jewish scholars abroad is illustrated by the fact that
professors of the Budapest Seminary (Simon Hevesi, Michael Guttmann, Samuel
Löwinger, Henry Guttmann, and Joseph Balassa) translated the Pentateuch, with the
commentary of the British Chief Rabbi, J.H. Hertz, into Hungarian, although that work is
strictly Orthodox in its outlook. It was published in five volumes, in Budapest, in 1939–
1942. This was possible, because the religious atmosphere of the Seminary was not
hostile to Orthodox Judaism. In fact, the services in the Seminary’s synagogue were
Orthodox in every respect.”
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Köszönöm a figyelmet.

Viszlát jövő kedden!


