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REICH KOPPEL 
- egy rabbi a Felsőházból -

zerkilencszáznyolcvanhét óta foglalkozom a 
magyarországi ortodox rabbik családtör
ténetével. Munkám célja egy olyan adat
bázis létrehozása, amely egy-egy rabbival 
kapcsolatban a fellelhető összes adatot 
tartalmazza. Fő forrásaim az anyaköny

vek és a legkülönfélébb összeírások, de rengeteg adat rostál
ható ki a hazai zsidó és nem zsidó újságokból is. Előfordulhat
nak az előzőeknél extrémebb források is, mint például az igen 
adatgazdag gyászjelentések. 

A berettyóújfalui nagy gaon Amram Blum családja, a 
Briszk család, az Ehrenfeldek, a Jungreiszek, Hillel Lich
tenstein, a híres kolomeai rabbi családja, a Panethek, a 
Schück család, a Tannenbaumok, az Ullmannok állnak kuta
tásaim középpontjában. 

S tertnészetesen Koppel Reich családja is ezek közé tartozik. 
Reich Koppel dédapját még Dov Cvi Altenkunstadtnak 

hívták, és híres talmudtudós volt Altenkunstadtban. A család 
neve egy város neve is egyben, pontosabban egy elővárosé, hi
szen Altenkunstadt egy bajorországi kisvárosnak, Burkuns
tadtnak Majnán túli elővárosa még ma is. Itt született 1765 
körül Jakov Koppel Altenkunstadt, vagy - ahogy a kortársak 
nevezték - Koppel Charif (az éleselméjű). 

Koppel Charif kezdetben Joszef Steinhardt fürthi főrabbi 
jesivájában tanult, majd a híres Ezékiel Landau, a Najdá Bije
hüdo szerzőj ének prágai jesivájába került. Innen az útja -
mint oly sok kortársának - Magyarországra vezetett. Az pedig 
a következőképpen történt: 

"Stomfán, Nyitra vártnegyében volt egy gazdag zsidó ke
reskedő, Avraham Feszler, aki a budai zsidóüldözések elől 
menekült el a Felvidékre. Vőlegényt keresett a leánya számára 
és Landau Ezékiel azt mondta neki, hogy van egy kedves ta
nítványa, egy Kunstadtból való fiú, akit igen szeret. Ez a 
Reich azonban persze szegény árva fiú volt és a kereskedő, aki 
attól tartott, hogy művelt és elkényeztetett leánya nem megy 
hozzá a fiatalemberhez, mert szegény, kapta magát, felruházta 
a fiút és néhány tallért is adott neki, hogy a kiállott nélkülözé
sek nyoma se lássék rajta ... '" 

Az eljegyzést követően Koppel Charif egy évig volt vőle
gény, s ez idő alatt a pozsonyi jesivában tanult Chatam Szófer 
elődjénél, Méir Barbinál, a Chidduse Maharam Barbi szerző
jénél. (Kortársai őt is a "Charif' névvel illették.) 
Nősülése után egy ideig apósa házában él Stomfán, majd 

1790 körül megválasztják Oroszvár (Kadelburg) főrabbijává, 
de már 1793-ban elfogadja az akkor igen nagy hitközségnek 
számító Verbó meghívását, s haláláig, 1836. kiszlev 21., tölti 
be itt a rabbiszéket. Koppel Charif tehát révbe ért Magyar
országon, véget értek számára a vándorévek. 

Nem ő volt azonban az egyetlen, aki Bajorországból 
Magyarországra kerülvén, hírt s nevet szerzett a magyar zsi
dóságnak. 

Az említett Joszef Steinhardt fürthi főrabbi leszármazottai 
voltak a felvidéki Alsókubin főrabbijai. így például Akiba 
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Steinhardt a Masbir B6r című mo. szerzője, vagy unokája és az 
alsókubini rabbiszékben utódja, a hasonnevű Akiba Stein
hardt. De a családhoz tartozott a pozsonyi jesiva neveltje, Ja
kov Steinhardt aradi főrabbi is, aki 1843-ban Pozsonyban egy 
politikai lapot indított Hírnök címmel. 

Fürth városáról már volt szó, s így illik szót ejteni a négy 
Ullmann fivérről is, akik Koppel Charifhez hasonlóan az 
1790-es évek elején kerülnek Magyarországra. 

Ullmann Salom 1792-ben lesz stOInfai főrabbi, hogy Nagy
atád és Boldogasszony után mint lakompaki főrabbi haljon 
meg 1825-ben. Az ő fia volt Ullmann Salamon, makói főrab
bi, a Jeriosz Selomo címfi mfivek szerzője. Tőle származnak a 
híres nagyváradi Ullmann családok. 

Salom Avraham nevű fivére pozsonyi, illetve pesti kereske
dő volt. Mózes nevű fia, miután kikeresztelkedett, 1825-ben 
magyar nemességet kapott fiaival együtt, illetve 1826-ban a 
szitányi előnevet. Mózes gyerekei közül néhányan 1867-ben 
Szitányira magyarosították a nevűket. így lett Mózes a szitányi 
Ullmann és a szitányi Szitányi családok ősapja. 

A harmadik fivér, Ullmann Mózes Liptószentmiklóson tele
pedett le, és Sarolta nevű leányát LoD Barach későbbi bácsto
polyai főrabbi vette feleségül. Az ő unokáj uk Baracs Marcell, 
budapesti ügyvéd és országgyülési képviselő. 
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A negyedik Ullmann fivér, Zalmen (Zakariás, Károly) a 
Tolna megyei Tevelen, majd Pécsett volt kereskedő, s itt is 
halt meg 1841-ben. Az ő leszármazottai az erényi és baranya
vári előnévvel nemesített Ullmann családok, kik közül a ma
gyar gazdasági élet és pénzvilág számos kiváló képviselője ke
rült ki. Csak néhányan közülük: Lovag erényi Ullmann Lajos 
(1846-1903), cs. és kir. udvari tanácsos, a Duna Gőzhajózási 
Társulat vezérigazgatója; testvére, Lovag dr. erényi Ullmann 
Sándor (1850-1897) budapesti ügyvéd, országgyűlési képvi
selő (1884-1892) és az Első Magyar Gazdasági Gépgyár Rész
vénytársulat igazgatósági elnöke; s végül unokatestvérük, ba
ranyavári báró Ullmann Adolf(1857-1925), a magyar főrendi
ház tagja, a Magyar Általános Hitelbank elnök vezérigazga
tója. 

Négy testvér és négy család "karriertörténete" ez. Mint 
cseppben a tenger, úgy tükröződik e négy Ullmann fivér csa
ládjának sorsában a magyar zsidóság története. 

De térjünk vissza Koppel Charifhoz. Tehát 1793-ban ver
bói főrabbi lett, s hamarosan jesivát létesített, mely a maga 
idejében a pozsonyi mellett a legnevesebb magyarországi jesi
va volt. "Tudományos eredményeit nem akarta irásba foglal
ni, s ezért responzumainak százait nem ismerjük. Halála 
után, 1838-ban adták ki gyermekei a Chülim traktátusra vo
natkozó jegyzeteit Chidüsé Jáávére címmel."2 Kilencven év 
múlva, 1929 elején Reich Mózes trencsénbáni főrabbi (Reich 
Koppel öccse) megjelentetett egy Tajrász ]echezkél cÍffiű 

könyvet. Ebben Koppel Charif mint dárson, mint prédikátor 
mutatkozik be. Néhány drósóját (prédikációját) olvashatjuk e 
könyvecskében. így például az oroszvári híveihez intézett bú
csúbeszédét, illetve a verbói installációs beszédét. A könyv 
gerincét egyébként Rabbi Jechezkél trencsénbáni főrabbi ho
miletikai magyarázatai képezték. 

Koppel Charif gyermekei már Reichnek születnek, hiszen 
apjuk származási helyére is utalva e nevet tartja a legmegfele
lőbbnek maga és családja számára. Néhányan gyermekei 
közül: 

Smuel fia 1793 körül született Verbón, s 1860. augusztus 
26-án halt meg a Heves megyei Apcon, kereskedőként. Két
szeresen is násza volt Sraga Fajvis Jungreisz csécsei főrabbi
nak, aki a magyarországi ortodox rabbicsaládok egyik leghíre
sebbjének, a Jungreisz család csécsei ágának volt a megalapí-
tója. (Testvére, Aser Ansel Jungreisz a család csengeri ágának 
volt alapítója.) Smuel egy másik násza Jakov Büchler volt, a 
Heves megyei Lőrinciből, aki a híres szécsényi főrabbinak, 
Falk Büchlernek volt rokona. Smuel leszármazottai között 
később kereskedőket, orvosokat, mérnököket, vegyészeket 
találunk. 

Koppel Charif egy leányát Dóvid Bardach nagytóci talmud
tudós vette feleségül, s unokáj uk volt dr. Barna Károly kor
mányfőtanácsos, a pesti izraelita hitközség kultúr elöljárója és 
Bárdi Ráchel írónő. 

Koppel Charif egy másik fia (s egyben Reich Koppel édes
apja) Jechezkél Reich volt, aki Verbón született, s itt is járt je
sivába. Később oroszvári (ahol korábban apja is működött 
rövid ideig), majd trencsénbáni főrabbi lett. A híres verbói 
Just családból nősült, s öt gyerekük érte meg a felnőttkort. 
Rivka Chajle leányuk egy nagy hírü rabbihoz, Dov Beer Dus
chinszky námesztói főrabbihoz ment feleségül, s lett anyja 
Duschinszky Mihály rákospalotai főrabbinak, illetve nagy
anyja dr. Merton Ernőnek, a kolozsvári Új Kelet cÍffiű folyói
rat megalapítójának és főszerkesztőjének. Chamin Jehuda fi
uk előbb Mosonban, majd a bonyhádi hitközségnéllett főrab
bi. Később Bécsben töltött be rabbi tisztséget. Moshe fiuk 

gyermekük, Benjámin Zeév (Vilmos) 1853-ban született 
Trencsénbánon, és 1929. július 27-én halt meg a Bécs melletti 
Badenben. 1875-ben két hitközség is főrabbijává választotta 
(Nádas és Sárvár), Benjámin Sárvár! választotta. Innen került 
a badeni hitközség főrabbi székébe, 1880-ban. 

Jechezkél Reich trencsénbáni főrabbi fiai közül a legidő

sebb Jakov Koppel Reich volt. Koppel Reich 1838. február 
24-én született Verbón. Édesapja gondos nevelésben részesí
tette, akárcsak később testvéreit. Korán felismerte fiában a te
hetséget, s az ország két akkori leghíresebb jesivájába küldte 
tanu1ni. Pozsonyban Kszáv Szófernél, Nagyváradon pedig 
Koppel Charif egykori tanítványánál, Jicchok Landesbergnél 
tanult. Tizennyolc éves volt, amikor Rabbi Jiszroel Schauer, 
akinek nevét kortársai a nagy vallásossága miatt a prófétára 
emlékeztető "horaje" (a látó) névre hebraizálták, hátorót 
(rabbioklevelet) adott neki. Példáját követte az akkor hírneves 
zsámbokréti rabbi, Dóvid Schréter. Mindeközben a fiatal tal
mudtudós annyira megtetszett a Rabbi Jiszroelnek, hogy az 
vejének szemelte ki Koppel Reichet. 

A házasságot azonban beárnyékolta Rabbi Jiszroel halála, 
aki ekkor szobotiszti főrabbi volt. Történt ugyanis, hogy a 
szobotiszti rabbilakot a hívek már nem találták méltónak a 
rabbi tekintélyéhez, s megkérték, tegye át székhelyét Miavá
ba, amíg új házat találnak neki. A rabbi távollétét a hitközség 
vezetősége arra is felhasználta, hogy a templomot átépítették, 
"a tradíció ellenére az emelvényt a frigyszekrény elé 
építették."3 Rabbi Jiszroel ezt igen rossznéven vette, s a kor
társak szerint ez okozta halálát is. Ezt követően került sor 
1858-ban Sára és Koppel Reich esküvőjére, illetve Koppel Re
ich főrabbivá választására Szobotiszton. Az átépített templom 
azonban állandóan emlékeztette Reich Koppelt apósa halálá
ra. Mint főrabbinak sikerült olyan hangulatot teremtenie a 
hitközségben, hogy az "újító párt megbukott", s az új veze-

atyja utódja lett a trencsénbáni rabbiszékben. A legkisebb SUSSMAN VIKTOR, A BUDAPESTI ORTODOX ALRABBI 
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tőség célként tűzte maga elé a templom "hagyomány szerinti 
visszaállítását."4 Annak ellenére, hogy a hitközség elég sze
gény volt, néhány hitközségi tag mégis áldozatkésznek bizo
nyult. A hiányzó pénzösszeget Koppel Reich teremtette elő ~ 
odaadta a hozományát. 

"Hívei végtelenül szerették, már akkor országos hírnévre 
tett szert, de híre és tekintélye még öregbedett, amikor az 
l868-as zsidó kongresszuson két kerület is megválasztotta 
képviselőjének."5 Végül is a nagytapo1csányi kerület meghí
vását fogadta el. "Ő volt az a fiatal pap, akiben konzervatív 
életmódj ánál fogva a legszélsőségesebbek is megbíztak, világi 
műveltségénél fogva pedig nagy tiszteletnek örvendett az el
lentáborban is, úgyhogy úgyszólván összekötőtiszt volt a zsi
dóság két ellentétes csoportja között ... A kongresszuson az is
kolaügyi bizottság előadói tisztét látta el. .. "6 mindenki meg
becsülésére, s e tisztében fogadta őt kihallgatáson még a 
kongresszus ideje alatt Ferenc József császár és király. 

Maga a kongresszus mély nyomokat hagyott Koppel Reich
ben. A viszályokat sohasem kedvelte, mindig igyekezett tom
pítani azokat, s a reformtábor "harcmodora" se volt kedvére 
való. Igaz, ortodox rabbitársainak egy-egy szélsőséges kijelen
tése sem tette boldoggá. De hogy mennyire a közös nevező ke
resésére törekedett - még az ortodoxián belül is -, arra igen jó 
példa, hogy fiait egyrészt a pozsonyi jesivába küldte tanulni, 
de azután el kellett menniük ahaszid Teitelbaumok márama
rosszigeti jesivájába is egy másfajta életszemléletet megis
merni. 

A kongresszusról hazatérvén hitközségét kimondottan orto
dox szervezetűvé alakította (Szobotiszt és Verbó voltak a legel
ső ortodoxszá szervezett hitközségek). Tizenkét évi szobotisz
ti működés után éri a verbóiak meghívása. "A meghívást elfo
gadja, mert valóban nagy kitüntetést jelentett egy fiatal rabbi
ra, ha ... az ő saját nagyapja, R. Koppel Charif utódja lehet. 
Verbói működése rendkívül áldásos volt ... Nagy jesivát tar
tott, a növendékek kiképzésével odaadóan foglalkozott, úgy 
hogy nemsokára sok magyarországi rabbi a verbói jesivában 
nyerte kiképzését."7 

1886. június 27-én Budapesten elhunyt Chaim Ben Morde
chaj Efraim Fischi Szajfer budapesti ortodox főrabbi, a Mach
ne Chaim című mű szerzője. Ezt követően fordul a budapesti 
ortodox hitközség figyelme Koppel Reich felé. "Oly rabbira 
volt szükség, aki a fővárosi élettel elkerülhetelenül összefüggő 
követelményeknek eleget tud tenni. "8 Nem volt könnyű ilyen 
rabbit találni. Hiába választották meg az ungvári főrabbit, 
Lőw Lázárt, majd a putnoki főrabbit, Tanenbaum Jakabot, 
ők nem fogadták el a meghívást. Ilyen előzmények után került 
sor az 1890. május 20-i rabbiválasztó gyü1ésre, ahol két jelölt 
volt, Koppel Reich és Majse Katz nagymagyari (később nyit
rai) főrabbi . A választásból Koppel Reich került ki győzte
sen ... s beiktatása 1890. szeptember 3-án, ünnepélyes keretek 
között ment végbe. Beiktatási beszédének alapját Ezékiel pró
féta 34. fejezetének 15. és 16. verse képezte, mely magyarul 
így hangzik: 

"Magam fogom legeltetni nyájamat, magam fogom pihen
tetni, szól az örökkévaló Isten. Az elveszettet keresni fogom, 
az eltévedettet visszatérítem, a megsebesültet bekötözöm, a 
beteget gyógyítom, a túl kövéret és erőszakost kiirtom; legel
tetem nyájamat igazság szerint. "0 

A beiktatási beszédet a neológia szimpátiával fogadta, s azt 
is kiemelte, hogy " ... Reich Koppel rabbi pedig tiszta német 
nyelven szónokolt ... "10 (nem pedig a jiddisch-deutschot 
használta). 

Koppel Reich harminckilenc éven át töltötte be a budapesti 
ortodox főrabbi tisztét, és e közel négy évtized igen mozgal-

mas volt. Főrabbivá választásakor a budapesti ortodox hitkö
zség közintézményekben nem volt a leggazdagabb, más vidé
ki hitközségekkel összehasonlítva, de Reich Koppel működé
se alatt számos új intézmény született, illetve a régebbi alapí
tásúak munkája eredményesebb lett. 

" ... a speciális fővárosi viszonyokra tekintettel eltekintett a 
jesiva tartásától és teljes odaadással állott az ifjúság nevelés
ügye élére. Azt hangoztatta, hogy a pesti ortodox gyermek ta
nuljon meg annyit az iskolában, a Talmud-Tórában, hogy az
tán elmehessen jesivára vidékre. így lett a Tajrász Emesz tan
folyam alapja letéve ... "" 

De nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek oktatása is ér
deklődésének középpontjában állt. "A budapesti ortodox iz
raelita hitközség kebelében levő talmudisták ... (a) hitközség 
főrabbija, Reich Koppel úr védnöksége alatt álló új egyletet 
alapítottak, oly céllal, hogy a talmud egyes traktátusait maguk 
közt minden évben felosztják és azokat áttanulva minden év 
végén szijum hasaszt tartsanak". 12 Koppel Reich volt az elnö
ke a még az első világháború előtt alakult Machziké Hadasz 
egyesületnek, mely 1925 decemberében újjáalakult. Ezen a 
decemberi alakuló közgyűlésen Sussmann Viktor, az egyesü
let alelnöke, Koppel Reich veje " .. .ismertette a Machziké Ha
dasz egyesület célját. Az egyesület programja a vallásos élet 
előmozdítása. Ügyelni ... az ipari munkával előállított kóser 
cikkek ritualitására, a vidéki kicsiny, teherbírásra képtelen 
hitközségekben Talmud Tórák felállítása. Szükséges törvény
ismertető könyvek kiadása. Továbbá a szombat-tartó munka
keresők díjtalan elhelyezése ... "" 1910 januárjában megala
kult a budapesti ortodox izraelita Nőcgylet, melynek egyik 
díszelnökévé Reich Koppel feleségét választották. S végül két, 
igen fontos esemény a hitközség életéből, melyek mintegy ke
retbe foglalják a háborús éveket: 1913 őszére elkészült a Ka
zinczy utcai új zsinagóga, ahol szeptember 26-án volt az első 
istentisztelet. 1920-ban pedig megnyílt a Városmajorban az 
ortodox hitközség kórháza. A hitközség tehát egyre gyarapo
dott, egyre tekintélyesebb lett, s így főrabbijának, Koppel 
Reichnek a tekintélye is nőttön-nőtt. E tekintélyre pedig 
szükség is volt működése harminckilenc éve alatt. 

Megválasztása után szinte azonnal szembe kellett néznie a 
kormány egyházpolitikai reformtervezetével, mely magába 
foglalta a polgári házasság és az általános polgári anyakönyve
zés bevezetését, a vallás szabad gyakorlását és a zsidó vallás re
cepcióját. 

A recepció. A neológ zsidóság vezetői tulajdonképpen az 
l868-l869-es kongresszus óta óhajtották a zsidó vallás egyen
jogúsítását, de a helyzet erre csak a kilencvenes évek legelején 
érett meg. 1892. január 6-án a neológ zsidóság országos nagy
gyűlést tartott Budapesten, és itt elfogadtak egy, a képviselő
házhoz intézett memorandumot, melyben a zsidó vallás re
cepciójának törvénybe iktatását kérik. 

Január 30-án Koppel Reich is megszólal. "Még eddig nem 
mutatkozott okvetlenül szükségesnek, hogy az ortodoxia ál
lást foglaljon az esztelenül felvetett kérdéssel szemben. De 
annyit már meg kell jegyezni, hogy a recepció ha nem is ok
vetlen szükségszerűséggel, de praktikus következményeiben 
a vegyes házasságot és a szabad vallás változást fogja maga 
után vonni ... belső meggyőződésünk egész hevével és bátorsá
gával kijelentem, hogy mindazok, akik a mi táborunkból csat
lakoznak a mozgalomhoz szent ügyünk és örök elveink áruló
inak tekintendők."u 

Később a recepció ellen foglalt állást az ortodoxia több ha
zai tekintélye is, így például Sévet Szófer pozsonyi és Móse 
Fuchs nagyváradi főrabbi. 

De miért is tartott az ortodoxia a recepciótól? A már Reich 
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Koppel által is említett várható negatívumokon túl főleg 
azért, mert az ország lakosainak szemében hálátlannak tűn
nek fel azáltal, hogy állampolgári hüségükért cserébe többlet
jogot követelnek, illetve hogy a neológok a recepció zászlaja 
alatt az erőszakos unifikálást akarják kikényszeríteni. 

Megváltozott azonban az ortodoxia viszonya a recepcióhoz, 
amikor a Wekerle-kormány az országgyűlés két háza előtt 
1892 novemberében kifejtette az egyházpolitikai kérdésekre 
vonatkozó programját. 

" ... a recepciónak olyatén módon való kimondásával szem
ben, mint ahogy a kormány programjában kilátásba van he
lyezve, ti. hogy egyúttal törvénybe kimondatik a vallásszabad
ság, más kell hogy legyen az álláspontja az ortodox zsidóság
nak, mint volt eddig. A polgári anyakönyvezést pedig öröm
mel üdvözöljük és szívesen látjuk majd annak mielőbbi 
behozatalát. "15 

A törvényjavaslatok nyilvánosságra hozása után az ortodo
xia a fő hangsúlyt a polgári házasság bevezetéséről szóló tör
vény módosításának elérésére helyezte. 1893. október 25-én 
az ortodox rabbik konferenciát tartottak Budapesten, ahol el
határozták, hogy emlékiratot fognak intézni a kormányhoz, és 
ennek elkészítésével Reich Koppel budapesti, Kuttna Sala
mon kismartoni és Lipschitz Lipót abaújszántói főrabbikat 
bízták meg. Az elkészült memorandumot ,,1893. december 
28. Bp." keltezéssel nyújtották be a kormányhoz. Részlet a 
memorandumból: 

"Alázatos kére1münk tehát odaterjed: 
Méltóztassék a házassági jogról szóló, s a mélyen t. képviselő
ház előtt levő javaslat tárgyalásakor a kezdeményező lépést ke
gyesen megtenni aziránt, hogy az azon zsidó házastársak, akik 
egyházuk előtt is megkötötték a házasságot, a házasságnak a 
javaslatban szabályozott felbontása esetére is tartoznak egyhá
zuk törvényeik szerint eljárni és a (get) válólevelet kiadni és 
alázattal kérjük: 
Méltóztassék ezen elvet olyképp sanctióval ellátni, hogy az ily 
felek újbóli házasságánál a válólevél a kihirdetés előtt fe1muta
tandó, hiánya pedig a kihirdetésnél tiltó, annak elhallgatásával 
megkötött házasságnál pedig a jelzett házasfelekre érvényes 
bontó akadályok kategóriájába soroltassék. "16 

Reich Koppelék mozgalma azonban nem járt sikerrel. A 
képviselőházhoz intézett megegyező szövegű - előterjesztésük 
(1894. március 12.) sem az általános, sem a részletes vita al
kalmával szóba sem került. 

Újabb esztendők teltek el, s Koppel Reichnek, illetve az ál
tala vezetett ortodoxiának újabb problémákkal kellett szem
benéznie. így például a cionizmussal. Mi is volt Koppel Reich 
viszonya a cionizmushoz? Olvassuk talán őt magát: 

" ... én 1904-ben a cionisták elleni iszurt aláírtam, azonkívül 
a »Tél Talpijosz« című folyóiratban az akkoriban Pozsonyban 
egybehívott ún. »vallásos cionosta«, vagyis mizrahista kong
resszusból kifolyólag a következő nyilatkozatot tettem: »Én is 
csatlakozom a nagy rabbikhoz, köztük a pozsonyi főrabbihoz, 
amennyiben óva intem az isten félő híveimet, a mizrahisták 
gyűlésein való részvételtől. Aki lelkére ügyel, távolodjék 
tőlük. «" 17 

Az 1904. évi iszurt ortodox központú bizottság 1927 végén 
felújította, és ezzel Reich Koppel is egyetértett. (Mindezek el
lenére Koppel Reich egyik násza, Móse GIásner a híres cionis
ta kolozsvári főrabbi volt.) 

Nagyobb és súlyosabb probléma volt a cionizmusnál a ma
gyar ortodoxia szervezetének megújítása. 

" ... 1870 óta működött az .. Ortodox Közvetítő Bizottság«. 
Reich Ignác és késoob Lipschitz Lipót elnökök saját meggy6-
ződésük szerint dolgoztak az ortodoxia érdekében, de a hitkö-
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zségek és a közvetítő bizottság között meglehetősen laza volt a 
kapcsolat, alkotmányos életről, ortodox zsidó közvéleményről 
szó sem lehetett ... Lipschitz Lipót elnök elhunyta (1904. ok
tóber 25.) után egy ideiglenes bizottság vette kezébe a dolgok 
irányítását. "18 A bizottság élén Koppel Reich állt, és tagjai 
voltak Jesája Silberstein váci és Móse Katz nyitrai főrabbik. 

"A bizottság szükségesnek vélte a régi statutumok kiegészí
tését, az ortodox szervezet egyes szerveinek kiépítését, hogy 
így az elnöki választás teljesen törvényes alapon mehessen 
végbe. Célszerűnek tartotta ennek következtében egy orszá
gos nagygyűlés összehívását."19 

A közgyűlésre - melyet Koppel Reich vezetett - 1905. feb
ruár 27. és március 2. között került sor Budapesten. Itt elfo
gadták a szervezeti szabályzatot, s elnökké választották Frankl 
Adolfot (ő lesz az utódja a felsőházban Koppel Reichnek). 
Létrejönnek az ortodox szervezet felső szervei, így tizenötös 
központi bizottság, mely tíz világi és öt rabbi tagból állt (ők 
öten az ún. rabbikollégium); a százas bizottság, mely hatvan 
világi és negyven rabbi tagból állt. Az Ortodox Közvetítő Bi
zottság megszűnt és helyébe az Ortodox Központi Iroda lé
pett. 

Koppel Reich tagja lett a tizenötös központi bizottságnak, 
majd ennek rabbibizottsága által megválasztva az országos or
todox rabbi bizottság elnöke lett. 

1911-ben nagy kitüntetés éri. Aprilisban rabbiműködésé
nek ötvenedik éve eltelte után Ferenc József a királyi tanácsosi 
címet adományozza neki (díjmentesen). Ez annál is nagyobb 
elismerés, mivel eddig csupán Lőw Lázár ungvári főrabbi volt 
kitüntetve az ortodox rabbikarból - a millennium alkalmából 
kapott Ferenc József lovagkeresztet. 

Tizennyolc év van még hátra Koppel Reich életéből, de ezt 
a közel két évtizedet a halál és a gyász árnyékolja be. Az első 
világháború óriási áldozatokat követel a magyar zsidóságtól is, 
emberéletben és anyagiakban egyaránt. Ráadásul gondoskod
ni kell a keleti hadszíntérről idemenekült hittestvérek nagy 
tömegéről is. Az összeomlás után pedig magasra csap az anti
szemitizmus. Mindezeknek a nehézségeknek az elviselését 
csak nehezebbé teszi Koppel Reich számára a családját érintő 
gyászos események sora. 

1918 februárjában elveszíti második feleségét (első felesége 
tíz nappal Jiszroel fiuk születése után meghalt); 1921 február
jában meghal idősebbik veje, Lichtenstern ürményi főrabbi, 
akit öt év múlva, 1926 nyarán követ felesége, Reich Koppel 
idősebb leánya; egyetlen leánytestvére, Dov Beer Duschinsz
ky volt námesztói főrabbi felesége is előtte hal meg; 1924 ok
tóberében nászát, Móse Glasner volt kolozsvári főrabbit gyá
szolhatja; legfiatalabb öccse, a badeni főrabbi pedig két hó
nappal Koppel Reich elhunyta előtt, 1929 júliusában halt 
meg. 

Az agg főrabbi fizikailag gyengébb, de a tekintélye óriási, 
ennek mintegy betetőzése a felsőházi tagság. 

Az 1926. évi XXVII. tv. a többi felekezet képviselői mellett 
a zsidó hitfelekezet reprezentánsainak is helyet biztosít a fel
sőházban. 

Ortodox részről a tizenötös központi bizottság 1927. január 
5-én tartotta a jelölőgyűlést. Három főrabbit jelöltek egyhan
gúlag a magas tisztségre: Reich Koppel budapesti, Strasser 
Salamon debreceni és Rosenbaum Mózes kisvárdai főrabbi
kat. A választás január 6-án volt. "A három jelölt közül kettő, 
a kisvárdai és a debreceni főrabbi szólásra emelkedtek és buz
gó szavakban arra kérték a választógyűlés kiküldötteit, hogy 
ne reájuk, hanem a budapesti hitközség ősz főrabbijára adják 
le szavazataikat. "10 A leadott szavazatokból százhuszonhetet 
Reich Koppel, huszonnyolcat Rosenbaum Mózes és ötöt 



Strasser Salamon kapott. Két szavazat érvénytelen volt. Reich 
Koppel korára való tekintettel személyesen nem vett részt a 
szavazás ban , s így egy öttagú küldöttség ment el érte, hogy a 
nagygyülés keretében a mandátumot átnyújhassák neki. 

1929 nyarán a kilencvenegy éves főrabbi kiköltözött a Vá
rosmajorba. Szeptember elején beteg lett, majd tüdőgyulla
dást kapott, és szeptember 22-én (vasárnap) 8 óra 20 perckor 
a városmajori szanatóriumban meghalt. 

Halála alkalmából részvétét fejezte ki többek között a kor
mányzó, báró Wlasics Gyula, a felsőház elnöke, dr. Ripka fő
polgármester. Temetésén hatalmas tömeg vett részt. Sírja a ré
gi ortodox temetőben, a Németvölgyi úton van. 

Elhunyta után a budapesti ortodox hitközség elöljárósága 
egy tízezer pengős alapítványt létesített a nevére, amelynek 
kamatait évenként jutalmak gyanánt kiosztottak a Tajrász 
Emesz jelesebb növendékei között. 

A felsőház december 10-i ülésén az elnök javaslatára jegyző
könyvben örökítette meg a főrabbi emlékét. 

Sírkövét 1930. szeptember lO-én (Eiül 17.) avatták fel. 
1935 végén jelent meg a Rabbi Jechezkél Reisz Tajrász Jechez
kél című homiletikai művének harmadik része. "A könyvhöz 
csatolva van ... a megdicsőült R. Koppel Reich több prédiká
ciója. Többek között ... a 45 évvel ezelőtti verbói búcsúbeszé
de és a budapesti beköszöntő beszéde. "21 Ezeken kívül azon
ban nagyon sok kézirat maradt Reich Koppel után. "Haláchi
kus és aggadikus anyag, vallási kérdések és feleletek, továbbá 
nagy rabbikkal és kortársakkal való levelezése és sok prédiká
ciója. A hitleri éra alatt dr. Jantausch Pál, nagyszombati kato
likus püspök interveniált Tiso elnöknél Reich Sámuel verbói 
főrabbi érdekében és a kéziratok egy részét muzeális értéknek 
deklarálta és egy kolostorban helyezte el. A háború alatt a 
püspök meghalt és amikor visszajött a verbói főrabbi, hogy 
visszaszerezze a felbecsülhetelen értékű kéziratokat, nem volt 
hol és kinél keresni. Egy másik részét a kéziratoknak sikerült 
megmenteni. Ezeket két unokája: Ráv Reich Jicchak és Cvi 
volt medgyesi rabbik rendezik sajtó alá. "22 (Eddigi megjele
nésükről nincs tudomásom.) 

Reich Koppel gyermekei mind rabbik lettek, illetve rabbik
hoz mentek feleségül. 

Jiszroel fia Novákiban, majd Bátorkeszin lett főrabbi. 
1933. január 19-én halt meg Bécsben, s Szobotiszton temet
ték el édesanyja és nagyapja mellé. 

Második fia, Chaim Hersch (más néven Ármin) mint oszlá
nyi főrabbi halt meg 1938. január B-án. Felesége Móse Glas
ner kolozsvári ortodox főrabbi leánya volt. 

Móse fia közel negyvenöt évig volt az erdélyi Medgyes fő
rabbija. 

Végül a negyedik fiú, Smuel apja rabbiszékét foglalta el Ver
bón, 1900-ban. A vészkorszakot túlélve 1949-ben alijázott, és 
1959. március 20-án halt meg. A felesége, Slajmaj Szófer be
regszászi főrabbi leánya, Chatam Szófer dédunokája volt. 

Koppel Reich idősebbik leánya, Lichtenstern Vilmos ürmé
nyi főrabbi felesége lett. Vilmos korábban Novákiban rabbis
kodott, s az ő utódja lett sógora, Jiszroel Reich. 

A fiatalabbik leány, Teréz, a budapesti Vasvári pál utcai Sasz 
Chevra rabbijának, Wolf Süssmannak a fiához, Mordechaj Ef
raim Fisch (Viktor) Süssmannhoz ment feleségül. Viktor nagy
kosztolányi, csúzi főrabbi, majd 1914-ben budapesti dáján (a 
Bet Din tagja) lett. Ezzel párhuzamosan látta ell925-től a 
kecskeméti ortodox hitközség főrabbi tisztjét is. Tizenhárom 
évvel élte túl apósát, s 1942 áprilisában halt meg. 

És hónapra pontosan két év múlva megindulnak a zsidók
kal teli marhavagonok Auschwitz felé. A magyarországi orto
dox zsidóságot elnyeli a haláltáborok pokla. 

A megmaradottak és leszármazottaik azonban megőr
zik Koppel Reich budapesti ortodox főrabbi és családja em
lékét. 

JEGYZETEK: 
l. Egyen/ösig, 1929. szeptember 28. és Magyar Rabbik, 1907·5667. Niszan·Ijar hó 
2. Zsidó Újság, 1929. március 8. 
3. Zsidó Újság, 1929. szeptember 27. 
4. uo. 
S. Egyen/ösig, 1929. szeptember 28 . 
6. uo. 
7. Zsidó Újság, 1929. szeptember 27. 
8. uo. 
9. Egyen15sig, 1890 szeptembere 

10. uo. 
ll. Zsidó Újság, 1929. szeptember 27. 
12. Zsidó Hfradó, 1893. október 20. 
13. Zsidó Újság, 1926. január l. 
14. Zsidó Híradó, 1892. február 4. 
IS. Zsidó Híradó, 1892. november 24. 
16. Z sidó Híradó, 1894. január 4. 
17. Zsidó Újság, 1928. január 27. 
18. Zsidó ÚJság, 1929. május 24. 
19. uo. 
20. Zsidó Újság, 1927. január 7. 
21. Zsidó Újság, 1935. december 23. 
22. Új Ke/et, 1969. augusztus 27. (Sabbáti mellékIete) 
A szerző csak az idézett szövegek forrásait adja meg. ha nem így tenné, a jegyzet anyaga, 

a nagyszámú levéltári forrásokra figyelemmel, közel fele lenne e rövid dolgozatnak. 
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