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Bevezetés

... itt együtt béke ölel titeket. ” 
Lőw Immánuel1

Egy évtizede foglalkozom temetőkutatással, különös tekintettel a zsidó sírkertek
re. Tanulmányoztam e területeket helyszínük, állapotuk szempontjából, valamint 
analizáltam örök lakóiknak szemétét, életét, vallási, társadalmi, családi státusza
it. Emellett és ezzel összefüggésben a porladozó tetemek fölé helyezett kövek 
állagát, szimbóhímvilágát, feliratait is vizsgáltam. A kérdéskört taglaló tanulmá
nyaim, ill. köteteim infonnációt juttatnak az eltűnt időből a jelen és jövő számára 
és ezzel együtt az eddig -  szerencsésen -  megmaradt emlékek dokumentálását, ill. 
őrzését szolgálják.

A múltidézést és megörökítést -  a hozzátartozók, leszármazottak tragikus hiá
nya miatt -  különösen fontos feladatnak tekintem. Ne váljon valóra Károsy Pál 
megállapítása:

Az új szebb jövő kibontakozását váró emberi lelkek elfelejüceznek a múlt halo ltai- 
ról, frissen hántolt sírok körül folynak a könnyek, míg a régi sírokat dudva és az 
emészti, hogy mielőbb egyenlővé tegye a. földdel.2

Néhány évvel ezelőtt -  ismerve érdeklődési körömet -  Varga Katalin szegedi ta
nárnőtől egy különleges és eszmeileg nagyon értékes iratmásolatot kaptam aján
dékba, mely Lőw Immánuel szellemi hagyatékának darabja. A 39 oldalas kis fü
zet 1922. évben a Szegedi Chevra Kaddisa kiadásában, Schwarz Jenő könyv- 
nyomdája gondozásában jelent meg. Címe: SÍRVERSEK.

Lőw Immánuel poézisei a Sírversek köteten kívül a Kétszáz beszéd 1919-1939. 
c. könyv sírkőavató fejezetében, és a kötet végén3 olvashatóak. Találhatunk ver
seiből a Múlt és Jövő 1914. évi szegedi számában is, és különböző cikkekben, pl. 
Apró Ferenc írásaiban,4 valamint a Chevra5 és a Hitközség történetét6 leíró köte
tekben.

1 Lőw Immánuel: Sírversek. Szeged, 1922. pp. 31.
2 Károsy Pál: A Kerepesi-úti izraelita temető nag)> halottjai és költészete. Budapest, 

1941. pp. 6.
3 Lőw Immánuel: Kétszáz beszéd 1919-1939, Szeged, 1939. pp. 332-361.
4 „Hant rideg öble ölel”. Szegedi Szépírás. 2004. jan. pp. 2. Községe, családja siratja... 

2008, nov. 1. pp. 2.
5 A Szegedi Chevra 1785 -töl 1887dg, Szeged, 1887.
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Megállapítható* hogy a funerális terület egyik szegmenseként a sírvers költé
szet népszemnek számít, nemcsak a néprajzkutatóknak, hanem a problémakörrel 
információs szinten foglalkozók számára úgyszintén. Epitáfium szemelvényeket 
tanulmányozhat az érdeklődő, akár mint önálló kötet, akár egy-egy mű részeként. 
Korábbról kiemelném Károsy Pált, aki két füzetet is szánt a témának, egyik a 
Kerepesi-úti izraelita temető halottjait és költészetét taglalja, másik kizárólagosan 
a Kerepesi úti temető költészetét tárja fel 1941. évi keltezéssel. Említésre méltó 
egy közeli években kiadott mű, melyet fotókkal is illusztrált szerzője Puskás Béla, 
Temetők üzenete címmel, Kaposváron 2001-ben látott napvilágot. Sarosacz 
György Magyarországi horvát, szerb és szlovén temetők és temetkezési szokások 
és sírjelek c. 2003. évi kötetében a téma bemutatásán kívül a temetőpoétikával is 
foglalkozik. Sírverseket és külön a zsidó temetőket is szemlélteti Gaal György a 
Tört kövön és porladó kereszten. Pusztuló múlt és fájó jelen a Házsongárdi teme
tőben c. kötetben, melyet Kolozsváron 2002-ben adtak ki. Rosner Ármin és 
Vecscy András gyűjteményeikben a sírversek vidámabbjait* 1 * * * S * 7 * * válogatták ki és tet
ték közzé.

Természetesen a témakörbe illő munkákat tetemes mennyiségben találhat az 
olvasó, ehelyütt csupán'néhányat válogattam ki közülük demonstrációként.

A temető világát vizsgálva különböző kérdések merülnek fel. Mit jelentenek 
szimbólumok, a szövegkorpuszok, miből fakad,a szándék, hogy az elföldelés he-

h 1 ,ÖW I.-Kulinyi Zs.: A szegedi zsidók 1785-től 1885-ig. Szeged, 1885.
1 Közkedveltek a tréfás versek. Zsidó vonatkozású példák Vecsey András: Nevető fej fák 

e. köteléből:
Róscnberg Mózsinak 
Hívták éleiében,
Nem shatja őt más,
Csupán Szálilében. (pp. 12.)
Kőim Jakab volt neve,
Kiből Kemény János leve.
Kemény volt a feje.
Mégis beverte a neje.
Megingó tt a velej e,
Ez volt halála eleje.
Rászakadt egy ház fal,
S most már néma, mint a hal. (pp. 65.)
Bevésve itt neve
Auguszta Mámele
Kereplő nyelve volt,
Megállóit, mert mcghóttl (pp. 69.)
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lyét maradandó módon megjelöljük? E kérdésekre koronként nép- és vallási cso
portonként esetlegesen más-más, vagy éppen azonos válasz adható.

Eredetük az emberek lelki szükségletéből fakad, miszerint minél teljesebb, 
személyesebb emléket állítani halottaiknak, ezen a módon őrizve meg őket az em
beri értelemben vett -  múlandó -  örökkévalóságnak.8

Mindent egybevetve kijelenthető, hogy a síremlék tárgyiasultságában, a rávé
sett szöveg-, díszítés- és szimbólumrendszerével emlékezteti az élőket az eltávo
zottra. Ezen kívül hírül adja az arra járóknak az eltemetés helyét, a kő felületén 
látható képi ábrázolás és szövegezés pedig az alant porladó személyéről ad objek
tív és szubjektív információkat.

A véseteket vizsgálva a szövegkorpuszok közül a sírvers ezen megörökítés 
olyan metódusa, mely egyéni-, költészeti-, néprajzi- és kultúrtörténeti értéke mel
lett igen fontos feladatot teljesít: megrajzolja az eltávozott rövid textusba tömörí
tett jellemkép ét.

E tanulmányban tehát a sírszövegezés poétikája kerti! elemzésre, a Sírversek 
gazdag anyagát veszem vizsgálat alá. A monográfia megírása érdekében nemcsak 
könyvtárban, hanem terepen (a szegedi sírkertben) is végeztem kutatásokat, illet
ve fényképeztem.9

Az analízist és a verseket Szerzőjének járó nagy tisztelettel teszem közzé.

A szegedi Lőw rabbi-dinasztia és a sírversköltészet

A haszkala, a zsidó felvilágosodás Cseli-Morva országból indulván a migráció 
útján terjedt ki és került el Magyarországra. A modernizáció korai cseh-morva ha
tásának közvetítői voltak a Lőw dinasztia tagjai is. A két nagy egyéniség és fő
rabbi tudatosan modernizálta közösségét. A modernizáció átalakító hatása és a 
közösség erre adott válaszai a kulturális, közösségi, vallási jelenségek megnyilvá
nulásaiban tükröződnek.10 A mentalitástörténeti változások a temetőben szintén és 
jól követhetően megjelennek, tekinthetjük akár a forma, szimbolika, díszítés vagy 
szöveg struktúráját. Mint Schőner professzor úr megállapította, a közösség menta
litás történeti változatainak egyik tárgyi lenyomata a temető,11 hiszen abolygatha-

H Pl. jellegzetes búcsúszöveg: emléked őrükké élni fog.
'' Megjegyzem: Temetőnk a fotótémán kívül -  amely változatos kivitelű és állapotú 

síremlékeink akár művészi kivitelezésű megörökítésének lehetőségét is magában rejti 
“ monumentális tárháza a különböző feliratoknak, jelképeknek, díszítő elemeknek és 
az egyéni stílust magukon viselő slivorsoknck.

1,1 Prof. Dr. Schőner Alfréd 200H. évi MTA»( )KZSE kutatási jelentése nyomán.
11 M T A -O R Z SE , 20 0 8 . évi kulnláni ju k nlés.
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tatlannalc nyilvánított sírok jelei is magukon viselik a változások nyomait. A mo
dernizáció az ortodox sírkertekben éppen úgy felfedezhető, mint neológ területen. 
Példaként egy távoli vidék, a Somogy megyei Lengyeltóti neológ és Tab ortodox 
temetőjét hozom.12 Tóti közösséget az 1800-as évek közepétől tudatosan moder
nizálta a vezetősége élén Grimhut Dáviddal és Stem Albert főrabbival. Lőw Li- 
pó'ttal aktív kapcsolatot tartottak fent, mint a Ben Chananja oldalain13 ez felfedez
hető. A szóban forgó sírkert kezdeti egyszerű kialakítású sztéléinek héber szöve
gezésű alkalmazását felváltotta a szemléletes szimbólum és díszítéstechnika, va
lamint a változatosan megfogalmazott textusok. Az ortodox sírkertek sem álltak 
ellent a változásnak, mint ezt Tab temetője példázza. A régi, puritán formátumú, 
héber feliratú homokkövek (max. szimbólumai a kohanita- és lévita-, esetenként 
korona véset) mellett megjelent a dekoratív faragás, különféle szimbólumok, sőt a 
díszítés. Az I. világháborús áldozatok síremléke főképp figyelemreméltó motí- 
vumvilágával és felirataival.14

Az említetteken kívül temrészetesen számos más példát is be lehetne mutatni. 
Vizsgálatom tárgya azonban Szeged neológ temetője, mely a régió legnagyobb 
sirkeltjaként gazdag tára az 1850-es évektől útjára indult modernizáció funerális 
lenyomatának is.

Néhány sorban a szegedi Bét Olámról:
Az  első temetkezési hely 1794-től 1831-ig15 volt használatban. 1866-ban köte

lezték a közösséget, hogy a köveket hordja el, de a holttestek maradhatnak a he
lyükön. LÖW Lipót azonban úgy döntött, hogy a tetemeket sem hagyják ott, ezért 
1K08-ban mindet exhumálták és áthozták a mostani temetőbe, ahol számukra kü
lön bekerített helyet hoztak létre. Néhány holttest ekkor családi sírhelyre került, 
akiknek ilyen nem volt, azokat itt a mostani 7. sz. parcellában, megfelelő szertar
tás keretében temették újra. Ezt a részt tarthatjuk a modernizáció nyomait még 
nem mutató sírkertnek. A maradványok alapján következtethető, hogy a sírjelek 
egyszerű homokkövek héber vésetekkel, minimális díszítő- ill. szimbólumele
mekkel.

Az 1879. évi Szegedi Nagy Árvíz alatt az Új szegedi Kamaratöltés keresztény 
temetőjének dél-nyugati sarka volt a második temetkezési hely. A néhány hóna-

12 Ábrahám Vera: A lengyeltóti zsidó temető szöveg- és motívumkincsének analízise. 
Szeged, 2008.

13 1856. évben
14 Ábrahám Vera: Tab zsidósága. Tanulmány. Magyar Nyelvterületről Származó Zsidó

ság Emlékmúzeuma. Cfat (Safed) Izrael gyűjteményében. Kézirat.
15 Az ekkori kolerajárvány miatt minden felekezet sírkertje a város külső területeire ke

rült, így a zsidóké is.
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pos intervallum16 alatt csak ideiglenes nyugvólietyet kaptak az elhunytak, mivel 
innét átkerültek végleges hegükre, a jelenlegi, 1831 óta élő kertbe.

A jelenlegi és egyetlen szegedi zsidó temetőt 1831-ben létesítették. Többször 
bővítették, csőszház készült és Bamuhom Lipót tervei alapján megépült a cinte- 
rcm. Rendezése, fásítása, útjainak tervezése főként Scháffer Mózes Joachim ér
deme.

Területén megtalálhatjuk a régi hag3mmányos formációkat is, azonban túlnyo
mórészt a kor változásait folyamatosan követő példákra bukkanhatunk. Mintegy 
6000 temetés történt az idők folyamán, közülük sok hely már sajnos nem azono
sítható, magának a temetőnek pedig bizonyos részei téli időszakot kivéve járhatat
lanok.

A szegedi temetőköltészetet kiemelten vizsgálva rendkívül színes palettára 
számíthatunk. Ha időszakokra osztjuk fel a szegedi izr. temető poétikáját, nég}' 
ciklust különböztethetünk meg. Első, vagy korai szakasz.17 A későbbi évekre vo
natkozóan; amásodik periódust Lőw Lipót (1811-1875) fog almazván yai jelentik, 
majd harmadik időszakba sorolva Lőw Immánuel (1854-1943) stílusa fedezhető 
fel. a kertben járva. A negyediknek nevezhető periódust mely jelenleg is tart, a 
holocaust utáni sírfeliratok jelentik.18

A két nagy főrabbi, Lőw Immánuel és édesapja Lőw Lipót a temetői szöveg- 
korpuszok megfogalmazásában koncepciózusán viszonyultak elképzeléseikhez. 
Példaként említhető, hogy fontosnak tartották a rövid- és nem túlcirkalmazott 
megfogalmazást, valamint a szövegezés megfelelő, előírás szerinti elhelyezését a 
kőtesten. Előzményként Lőw Lipót ifjú éveiben kereshető a válasz.

Lőw Lipót vonzódása a költészethez már 25 éves korában megmutatkozott, ez 
idő táj t héber nyelven is verselt. Finom esztétikai érzékének fejlődését elősegítette 
a német klasszikus szépirodalomhoz kötődő érdeklődése, mely -  ekkori tanulmá-

16 Márciustól, augusztusig.
17 Erre egy példát hozok Bauer Márkfi Hennán (1800-1874) jegyző által fogalmazott 

si verset, mely 1845-ből származik. A szegedi zsidó temető legrégibb magyar nyelvű 
sírverse. Pontos leírása:

„Itt nyugszik Bass Sámuel, másodévi bölcsész, nagyérdemű ifjú, a’ legmagasztosbb 
fényre fejlődő bimbó 18 éves korában a halál kegyetlen keze által szüleinek leg
szebb reménye elhervadott kevés napjai, de annál dicséretre méltóbb igyekvései 
valának, erénye volt a* koronája, tudománya legméltóbb dísze, szülei és számos 
barátai vigasztalhatatlanok, őrükig fognak szomorkodni vesztesége fölött nyeresé
ge a menyország. Béke hamvaidnak, clfclcjthetetlenség emlékednek. Meghalt aug. 
4. 1845”

A sír helye már nem azonosilhnlól A vors a Szegedi Chevra története... Szeged, 1885. 
kötetben olvasható, pp. 74.

18 Ebben a periódusban már liilnyumóiéfizl cunk adatokat közölnek versek helyett.



14 MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE FÜZETEK 3

nyalnak színhelyén -  Cseh- és Morvaországban az ifjúság köreiben kedvelt volt. 
A szentírás prófétai és költői könyvei szintén befolyást gyakoroltak rá. Schiller 
egyes költeményeit héberre fordította, a tízparancsolatot és különböző hitcikkeket 
foglalt versbe, ezeket 1830-35 között a korabeli lapokban19 megjelentette.20 Prédi
kációiban nem ritkán adott verses formát egy-egy idézetnek. Költeményeinek 
hangneme választékos, a spanyol-arab formátum stílusjegyeit hordozza magán. 
Epigrammatikus poézisében különösen fontosnak tartotta a rövid frappáns szöve
gezést, találó és az illető személy karakteréhez illő megfogalmazást, melyekből 
némi él sem hiányzott. Mindez a görögök epigrammáit, vagyis a két- és négysoros 
bökverseket idézik21 Szegedi rabbi szolgálata alatt is kitartott korábbi el
képzelései mellett az epitáfiumokat illetően, és véleményét nemcsak elmondta, 
hanem a Ben Chananjában22 Ueber Grabschriften címmel közzé is tette, mint 
irányadó útmutatás, ill. történeti áttekintés. Ezt a nézetet szem előtt tartva -  mint
egy a burjánzást megakadályozva és a kontrollt lehetővé téve -  az elképzelések a 
hitközségi vezetőséggel egyetértésben Chevra határozatban kerültek megörökítés
re, mégpedig az 1884. évben Lőw Lipót által átfogalmazott alapszabályzatban. A 
léma fontosságára tekintettel tehát külön Chevra jogszabályt alkottak, mely az 
alapszabályzat V. fejezetének 77. paragrafusa.23 Álljon itt szó szerint!24

„ |... | a sírkövek előlapján héber fölirat alkalmazandó. A síríratok a Chevra elöljá
róságának és a főrabbiságnak jóváhagyás végett előzetesenbemutatandók.”

19 Pl. Bikkuré I-Iohlim
20 Lásd részleteiben: Lőw I.-Kulinyi Zs: A szegedi zsidók 1785-től 1885-ig. Szeged, 

1885. pp. 174-175.
21 Az epigramma jelentése önmagában is a felirat szót takarja.
22 Dr. Sclveiber Sándor: Szeged tanítása = Új Élet. 1958. júl. 1. XVI. évf. 13. sz. pp. 3.

„Löw I. A zsidó régészet és művelődéstörténet megalapítója, a modem zsidó tu
domány egyik úttörője, aki a magyar zsidóság újkori fejlődésének iráiiyílója volt. 
Szegedet a Ben Chananja című folyóiratával a múlt század közepén a zsidó tudo
mány egyik középpontjává telte. Idegenből, Morvaországból szakadt ide, ám nyel
vében, érzésében, életszemléletében magyarrá lett, 1844-ben már magyarul prédi
kált, családi levelei népies fordulatokkal vannak teli. A szabadságharc idején temp
lomokban és népgyűléseken gyújtó beszédeivel lelkesített a haza védelmére. Há
rom hónapos fogsága alatt a Neugebáudeban várta a haditörvényszék ítéletét haza
szeretetéért. Lemberg, Brünn, Bukarest hitközségei hiába hívták, a berlini Hoch- 
scliule Mába invitálta a vezetőtanári székbe, azt felelte: Múltja és törekvései hazá
jához fűzik.”

23 „A temető” fejezet
24 Lőw Imniánucl-Kulinyi Zsigmond: A szegedi zsidók 1785-től 1885-ig. Szeged, 1885. 

pp. 287.



Az előírás értelmében minden sírfeliratot felülbírálat, engedélyezés céljából be 
kellett mutatni a hitközség vezetőségének. Szabályok mondták kg hogy a sír felőli 
oldalon rövid héber felirat majd az életrajzi adatok, ezután két vagy négy, kivéte
les esetben több héber verssor, majd a vallásos megnyugvás szavai következhet
nek. Héber felirat nélkül nem lehet sírj el! A kő másik felén német vagy magyar 
szöveg olvasható. Versei a többször hivatkozottá szegedi zsidók 1875-1885, és A 
Szegedi Chevra története c. kötetekben,25 valamint a Ben Chananja számaiban 
megtekinthetők.26

Édesapja nyomdokain haladva Lőw Immánuel szintén határozott véleményt 
képviselt a temetői textusokat illetően. Álláspontjával a közösség egyetértett, és 
eredményességét a Szegedi Chevra történetében meg is fogalmazták az alábbiak 
szerint:

Sírköveinknek e,gy nagy előnye van, s ez az, hogy a sírhatok nem oly túlságosan 
hosszúak, s tartalomra, is nem oly dicsérettel túltömöttek, mint másutt szoktak 
lenni.27

Unnék az elképzelésnek egyik nyomtatott megnyilvánulása a Sírversek c. kis kö
tet, melynek bevezető mondatai nemcsak a szegedi közösséghez, hanem távolabb
ra mutatóan -  tanulságként, tanítói, normatív célzattal -  a nagyközönséghez szin
tén szólnak. „Nem adtam volna közre ezeket a sírverseket, ha azt nem remélném.
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25 Lásd: irodalomjegyzék!
26 A verseket fordította Tótli-Kása Renáta és Pfitzner Zsuzsanna.

Ben Cliananja
„Vak -  szemünk voltál nekünk 
gyenge- mint hős támadtál a tudás mezején 
idegen -  honos törvény tiszta beszédét magadra vetted 
tudós -  vitatkoztál az egek istenének Tórájáról 
titkos helyek rejtvényeit régi időktől felfedted
Mindenliató szólított téged -  rendeltetésedetbefejezted.” (1867. Nr. 4. pp. 112.) 
„Jákob meghalt gyászra fordult hegedünk,
Jákob él: nem vetett illába és hiábavalóságra.” (1867. Nr. 14. pp. 442.)
„Elfutottál a sötétségből szeretted a Tóra fényét
Megpihentél a. mélyben és visszatértél az ég világosságába.” (1867. Nr. 14. pp. 444.)
„Igaz tanító, prédikátor mondta meghall amit Isten anyagból alkotott.
Csak lelke kévébe kötve léri viasza alkotójához.” (1865. Nr. 12. pp. 192.)

Lőw Immánucl-Klcin Salamon: A Szegedi Chevra 1787-től 1887-ig. Szeged, 1887. 
pp. 59.

27
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hogy a sokszavú síriratok szerzői talán egy kis tömörséget kölcsönöznek majd 
belőlük.”28

A szövegezés kordában tartásának célját elérték, a hozzátartozók dolgát azon
ban egyrészt meg is nehezítették, hiszen az individualista nézetek csupán részben 
fértek a keretek közé. Másrészt viszont levették a gondot a búcsúzók válláról, 
hiszen hozzáértő szakavatott ember vállalta fel ezt a nem könnyű feladatot. Tehát 
irányadó, emellett segítő célzattal Lőw Immánuel maga írta -  egyetértésben köz
ségével -  eltávozott hittestvérei számára a tömör megfogalmazású, minimum 
kettő, maximum hatsoros, jambikus versformát követő poéziseit.

Mondanivalóját stilisztikailag különböző költői eszközök alkalmazásával (töb
bek közt költői kép, megszemélyesítés, szinekdoché, szimbolizáló beszéd, hason
lat), nem ritkán lírai megfogalmazással az alant nyugvó frappáns karakterizálásá- 
ba illesztve jelenítette meg.

Sírversei diszkrétek és minden esetben pozitívan jellemzik az elhunytat. A 
közlendőbe beépülve fontos szerepet kapnak a búcsúszavak. A tartalom emellett 
és egyidejűleg a Szerző mély hitének, vallásosságának, lelkületének megnyilvá
nulása is. Mindezekre példát hozva az aktuális fejezetben részletesen kitérek.

A főrabbi -  sok búcsúbeszéd megfogalmazója és előadója -  személyéhez kö
zel álltak az eltávozottak, szeretett hittestvérei voltak ezért egyéniségük emlékét 
hitelesen tudta szöveggé formázni. Ahogy ő mondja: „Nekem sok kedves eltűnt 
alak tükröződik benne.” Akkor még majd’ mindenki emlékezet-közeiben lévén a 
versek ehelyütt29 talán ezért nem nevesítettek.30

összességében és általánosságban a tartalmat tekintve megállapítható, hogy a 
költemények lényegre törően rövidek, szemléletesek, és ezzel együtt érzelem-gaz
dagok. Teij ed elemtől függetlenül számos információt közölnek, úgymint: jellem
zés, életút, hivatás, család, vallási- és társadalmi státusz. Tehát kapcsolatokról, 
társadalmi helyzetről, emberi attitűdökről, karakterekről, érzelmekről és a gyász
ról szólnak.

Dátumjelzésként az írás kelte: „Szeged, a numerus clausus harmadik évében.” 
Valószínű akkor még nem gondolta, hogy ezen -  általa kiemelten megnevezett és 
számon tarto tt-ú j időszámítás vége és végkifejlete milyen tragikus lesz.

Ma már pontosan nem meghatározható mennyiségű verset fogalmazott Lőw 
Immánuel, sajnos a sírlcert -  hiányosságai miatt -  nem szolgálhat hiteles forrásul 
ennek kiderítésére.

28 Lőw Immánuel: Sírversek. Szeged, 1922. pp. 2.
29 Lőw I.: Kétszáz beszéd... Szeged, 1939. pp. 332-361. Függelékében nevekhez kötött 

versek is vannak, segítségükkel néhány személy azonosítása megoldható volt.
30 Az esetenként szereplő utóneveken kívül más neveket nem közöl.
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Költeményei nyomtatott formában több helyen, III. kiadványban is olvasható
nk, pl. a Sírversek, A szegedi zsidók 1785-1885, A Chevra története, a Kétszáz 
beszéd függelékében stb.31 Érdekesség, hogy néhány azonos vers különböző köz
lési helyeken eltérést mutat helyesírás- vagy szóhasználat terén.

Tnrtalomanalízis

l.öw Immánuel azt írja összeállítása előszavában, hogy hosszú idő alatt felgyűltek 
nála a versek, fontosnak tartotta hát ezeket kiválogatni, kötetbe rendezni. Kettős 
célzattal tehette mindezt. Egyrészt a gyűjtemény felelevenítette az eltávozottakat, 
másrészt pedig példaként és módszertani segédletként is szolgálhatott. Összesen 
1K5 plusz 1 db,32 vagyis összesen 186 költeményt válogatott a kiadvány számára.

A Sírversek komplex tartalmát illetően több lehetőség is adódik csoportosítá- 
Nukra, azonban Lőw a rendszerezésnél nem tartalmi, hanem fonnai szempontokat 
vett figyelembe.

Külön válogatta a két- és többsoros verseket, majd mindkét formátum közös 
icndczőelveként a magyar ábécét választotta. A kétsoros versek A-tól Z kezdőbe- 
líiig 1-109. tételig a 9-22. oldalig, majd a többsorosak A-tól V kezdőbetűig 1-76. 
léteiig, a 22-39. oldalig sorakoznak.

Analizálva őket az elmélyülés és teljesebb megismerés, ill. bemutatás céljából 
szubjektiven döntve -  kiemeltem nyolc jellemző témakört, majd táblázatokban 

londszereztem őket33 Megfigyelhető, hogy egy-egy személyről írt vers -  lévén 
Nokoldalú kifejeződése az alant nyugvó egykori életpályájának és lelkületének -  
Összetett tartalma miatt több alkalommal és megbontásban is szerepel. A táblázat
ai latok alapja az eredeti szöveg.

Formailag a táblázatok függőleges rovatai három részből állnak. Első oszlop
ban az osztályozás rendszava(i) szerepeidnek). Másodikban akiemelt szóhoz kap
csolódó és azt kifejtő verssor vagy annak részlete következik. A harmadikban 
pedig az azonosítást, visszakereshetőséget megkönnyítő sorszámozás következik.

A vízszintes sorok rendező elve a magyar abc.

Lései: Irodalomjegyzék, ill. lábjcgyzolckl 
u Az ajánló vers Lőw György Lipót emlékére Íródott.
" Természetesen sokkal több szempontból In  lehet még válogatni, rendezni a sírköltemé

nyeket. Például: a gyász módjának kifejezése, n halál elnevezése, vigasztaló mondatok 
stb.
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A felo s ztás témakörei: j
• Családi státusz (1. sz. táblázat)
• Életkor (2. sz. táblázat)
• Gyászolók személye (3. sz. táblázat)
• Haláleset (4. sz. táblázat)
• Hivatás, munka (5. sz. táblázat)
• Névadat (6. sz. táblázat)
• Tulajdonságjellem (7. sz. táblázat)
• Vallási élet (8. sz. táblázat)

Megjegyzés:
A kiemelt idézeteket Lőw Immánuel a kötetben alkalmazott helyesírásában, 
azonban idézőjel mellőzésével rögzítettem.

A táblázati sorok utolsó vagy kezdő szavai előtt és után három ponttal jelez
tem, ha van előzménye, ill. folytatása, viszont a téma pontosítása érdekében nem 
okvetlen szükséges további idézet citálása. Mondat közben, ha az eredeti versben 
ez úgy szerepel, kitettem az írásjelet.34

Egybefüggően idézett mondatban előforduló nagybetűk a verssor kezdőbetűi.
A „Versek” fejezetben sorszámmal és lábjegyzetben hozzáfűzött megjegyzé

sekkel ellátva eredeti formában olvashatóak a költemények.

Következzenek a témakörök szerinti megosztás táblázatai!

Felkiáltójel, kettőspont
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1. sz. táblázat 
Családi státusz

Az alábbi rendszerezés a családi státuszt emeli ki a versekben leírt funkció sze
rint. Esetenként ráutaló an fejeződik ki a szerep (pl. anyai státuszra: Gyermekeid
del együtt ...). A státusz megjelölése több esetben jellemzéssel párosul a verssor
ban, de a gyász vagy az egyéni sors hozzáfuzése sem ritka. A felsorolás 116 tételes.

Családi státusz Kiemelt verssor Vers ssz.
Anya Égi örök pihenőd mennybe keressük, anyánk... 1/4.
Anya Báj s szépség vala részed, anyánk, csoda volt... VIO.
Anya Béke honába, anyám, békés szender vezetett át:... 1/11.
Anya Édes anyánk vigaszunk... 1/16.
Anya Áldjon az Úr meg anyánk! 1/28.
Anya Jó anya, áldott légy! 1/62.
Anya ... be korán szakadott meg szived oh édes anyánk! 1/83.
Anya ... anyasziv mélységes erője szenteltek meg anyánk... 1/86.
Anya ' Végóhaj ja szerint hazahoztuk anyánk pihenőre:... 1/106.
Anya Árva szívünk epedőn keres édes anyánk... II/2.
Anya Adjon néked az Úr mennyei üdvöt, apánk!35 II/5.
Anya Gyennekeiddel együtt zokogának... 11/16.

Anya
Hű anyasziv voltál... gyermekeid sorsát bölcs szíveden 
viseléd. 11/31.

Anya Itt pihen fia, lánya poránál. Velük a mennyekben Istene 
egyesité. 11/51.

Anya ... anyasziv, te ki értünk küzdöttél holtig... E/61.
Anya. feleség Hét fiadat neveléd... férjed boldogítád... 1/43.
Anya, hitves Az anya szívének szeretése, a hitves erénye... 1/9.
Anya, hitves Jó anya, hű liitves hűlt pora nyugszik alant. 1/15. •
Anya, hitves Hőn szerető anya s lütves volt, míg éle... 1/49.
Anya, hitves Hű anya, hű lütves... 1/51.
Anya, hitves .. .egyesit az öröklét: Melletted nyugszik... atyánk 1/104.
Anya,
nagyanya

Köritik e sírt gyermekek és unokák. Jó anya itt porlad tete
med... 11/62.

Anya,
nagyanya Gyermekek és unokák szerelék... 11/65.

" Az eredeti szövegben is tévedés lOilénl. A tartalmat vizsgálva nyilvánvaló, hogy 
„apánk” helyett anyánk a helyes.
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Anya,
nagyanya,
hitves

Gyermekek, unokák... férjed a hű hitvest... 1/36.

Anya, testvér .. .testvérkereső szeretettel... anyaszived e sírból menny 
fele szállá anyánk. 11/53.

Anya, hitves, 
testvér Áldott lelkületű, hitves, testvér s anya voltál... 1/5.

Apa Hamvahodó porod, édes apánk itt nyugszik... 1/41.
Apa Édes apánk ... rezgeti gyászunkon hő szeretet könyüjét. II/6.

Apa ... oh Zsiga.. .Nyugodjál s véled csecsemő fiad itt kora 
sírban... 11/36.

Apa Itt várt édes anyánk... alkonyodó napodon itt fogadott 
anyaföld. 11/37.

Apa ... ragadt el téged is édes apám s én maradék egyedül... 11/39.
Apa Bánatos érzelmünk ott keres, édes apánk! 11/41.
Apa, após Gyermekeid, vejeid gyászát eme kő örökíti. ’ 11/60.
Apa, férj Özvegyi, gyermeki gyász őrizi, áldja neved. 11/42.

Apa, félj Négy gyermek gyászol... az özvegyi fátyol! hordja, k i ... 
éle veled. 11/54.

Apa, félj, rokon ...minden rokonodhoz hűséges szeretet... díszed apánk! n/9.
Apa, nagyapa Gyermekek és unokák körűének igaz szeretettel... ri/3.
Apa, nagyapa Gyermekei... siratákőt: ... késő unokák koronája. 11/71.
Asszony Nagyszívű asszony volt, jólelkű, hitében erős... 1/79.
Asszony ... új éltet igére a férjnek. n/44.
Családfő Szolgálá a családot... 1/99.
Családfő, férj ... sirat özvegyed, árva családod: 11/26.
Élettárs, anya .. .rövid nap s gyászola lelkünk élettársat, anyát... 1/107’.
Feleség Jóságos szíved itt porlik, hova férjed előtte tért... 1/63.
Feleség, anya Férjed hű osztályosa, édes anyánk... 1/29.
Feleség, anya Gyermeked itt, árvád, kesereg, féljed teli búval: 11/15.
Feleség, , 
gyermek, anya

Férjed, anyád, kicsiny árváid, mind kik szerétének, áldják 
emléked... 11/13.

Feleség, ' " 
gyermek* húg

Hitvesi szíve itt porlik.. .félje, szülője, fivére kik szeret
ték... 11/10.

Feleség,
nevelőanya Félj ed gyászol... s aki lányod volt.. .bárha nem te szülted... 11/18.

Feleség, 
testvér, írnoka Férj, testvérkesereg, szüle sir, nagyanyád zokog... 11/17.

Férj Férjed a hű hitvest sírba követte korán. 1/36.
Férj_________ Félév gyásza után férje nejét követéi 11/14.
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Férj Hű férj volt... Mívese gyászba borult... 11/33.
Férj, apa Benned hű férjein, jó, feledetlen atyánk! 1/13.
Férj, apa Kebled utolsó sóhajáig szerető apa, hű férj voltál... 1/64.
Férj, apa Sírja fölött keserg özvegyi, gyermeki... 1/85.
Férj, apa ...özvegyed, árváid.. .keseregve keresnek... II/l.
Férj, apa Hő szivű férj s apa volt... 11/23.
Férj, apa Özvegyed és árvád gyászban keseregve zokognak: 11/24.
Férj, apa Özvegyed, árváid könnyei hullanak itt. 13/27.
Férj, apa Végpihenőre kísért özvegyi, gyermeki gyász. 11/40.
Férj, apa ...mint férjet, apát szerető szív, ... díszité: 11/46.
Férj, apa Hitvese, hű osztáyosa és Anná ja36 siratja: 11/47.

F é lj , apa .. .lelked tovavágya anyánkhoz: véle a síron túl mennyei 
üdv... 11/49.

Férj, apa Özvegyi, gyermeki bú siiva zokog sírodon. 11/57.
Férj, apa Példányképe valál a barát, férj s édes apának: 11/63.
F élj , apa, após, 
nngyába Özvegyed, egy fiad, egy lányod, vöd és unokáid ... 11/70.

Férj, apa, fiú Hű férj, jó apa, lűv fiú... n/32.
Férj, apa,
testvér,
gyermek

Özvegyed, árváid, testvéred, atyádnak imája: 11/50.

F élj, apa, 
testvér, 
csilléd  tag

.. .hű féljem, hű apa, testvér itt a család közelében nyug
szol... 11/30.

Férj, apa,
testvér ,
g y e rm e k

Hőn szerető férj, jó apa, testvér s hű fiú voltál: 11/76.

Férj, családfő Kiírnék dísze valál: véreid, özvegyed... 11/28.
Férj, gyermek Példás, jó gyermek s szerető hű férj vala végig: 11/64.
Férj, gyermek, 
ima Távol lútvesed, édes anyád, kicsinyed... 11/73.

Férj, testvér
( leg fia ta la b b ),
apa

... testvéreknek utolsóját... özvegye s gyermekeinek gyá- • 
sza, keserve bizá. 11/19.

Fiú Háború áldozatát temetők ide... 1/39.
Fiú Ifjú i R e m é n y ű  sz ü lé d n e k  a z  a g g n a k .. . 1/57.
G y erm ek A n g y a li  jó v o ltá l,  lá n y k á n k ... 1/7.

in A gyűjtemény egyetlen olyan utóneve, mely nőm az elhunyté,
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Gyermek Távol föld becsűié, szüleiéhez térve... 1/101.
Gyermek Hőn szeretett fin. H/29.
Gyermek, 
Míves, anya Orvos lánya valál, orvosnak Mívese, anyja 11/58.

Gyermek,
testvér Megsiraták szülők, testvérei... földi reménye vészé el... 1/72.

Gyermek,
testvér Sírva temettenek el testvéreid. Édes anyád... 1/96.

Gyermek,
testvér Lehanyatlott vaskezed... gyászol anyád, véred: n/72.

Gyermek, 
testvér, rokon .. itt nyugszik szüleid, vérid közelében: 11/66.

Gyermek, 
testvér, rokon

...jó lányunk kora hunytadon ...kesergünk. Testvéred, 
rokonid... 11/61.

Házastárs (nem 
pontosított) Munkám, életem, üdvöm osztályosa voltál: 11/48.

I-Iázastárs,
pótanya ... a hű férj.. .nem magzatid, de szívednek gyermeki... n/7.

Házastárs,
szülő Elhunytén kesereg gyermeki s özvegyi gyász. 1/98.

Házastárs,
gyermekek Hitvese, gyermeki ápolták... 1/45.

Házastárs,
gyermekek Hitvese, gyermeki -  gyász leve részük. 1/46.

Hitves Özvegyi gyásszal e sir nyugovói át Mívese gyásziá... 1/91.
Hitves, anya ...hazatért férj ed fiaiddal...neked anyánk az örök béke... 11/21.
Hitves, anya Hitvesi hű kebel és szerető anyasziv. ..egyetlen lányáért... n/34.
Nagyanya Jó nagyanyánk, szerető szívű agg., .nyugszik e sírnak ölén. 13/38:
Özvegy asszony Harminc évig az özvegység fátylát Mseié... 1/42.
Özvegy asszony Özvegység fátylát Mseiéd... 1/92.
Özvegy, anya Özvegyi fájdalmad megtörte erődet... anyánk! 11/35.
Özvegy,
nagyanya

... özvegyi gyász fátyola... játszadozó unokák mosolyán 
eleven... 11/74.

Rokon : .. .rokon és idegenbecstilék őt... 11/25.
Rokon • • ... .rokonokért dobogó szerető szív... II166.
Személy (nem 
pontosított) Hűlt porod itt nyugszik vérid szüleid közelében 1/55

Szülő Egyetlen fiadé vala szűd... 1/17.
Szülő Egyetlen lányod zokog itt sírodon... n/8.
Szülő (nem 
pontosított) Hű fiaid szerető szívvel sírodra borulnak... 1/53.
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 110gy szülő Emlékét áldják gyermekek és unokák. 1/61.

[Szülő,
 pQKYSZÜlŐ Emlékét őrzik gyermekek és unokák. 1/94.

 Szülők Együtt nyugszotok itt... 1/20.
 Szülők Gyermeki szívnek mély bú ját jelképezi e kettős hant... 11/20.
 [Társ, szülő, 
 Jmgyszülő Özvegye, gyermeki és unokák... 1/89.
TÓrs, szülő, 
 kö8tvér Özvegyed, árváid testvérid gyászakisére... 1/90.

 Társ, szülő, 
lOBtvér,

 Laycrmek
Özvegyed, árváid, testvérid, atyádnak imája... 1/88.

 Testvér, 
 fe n n e k Véreid, édes anyád sajgó fáj dalma virraszt itt: 1/108.

 Testvér, anya, 
jbleség .. .sírunk: vérid, fiad és mi, az árvák akiket ajnárzál... 11/56.

2. sz. táblázat 
Életkor

Az alábbi kimutatás életkor szerint rendezi az adatokat 26 sorban, melynek alap
ján kikövetkeztethető, hogy az elhunyt hozzávetőlegesen melyik korosztályhoz 
tartozott. Emellett a hozzárendelt idézet rávilágít az illető sorsára is.

ÍCletkor A kiemelt verssor Vers ssz.
N) évig özvegy Harminc évig az özvegység fátylát viselé... 1/42.
K) éves házasság .. .félszázad lánca szakadt meg... 1/52.
H"i éves Nyolcvanöt év terhét viseléd jámbor megadással: 1/82.
ALU'. Oh kegyes élelíí agg... nyugodjál békén... 11/71.
Agg asszony Példaadó életéi aggkor koronája díszité 11/62.
Aggkoni ... nem tűrte az aggkor meg... 1/77.
Aggkorú Tisztes elaggott ffl. jámbor lélek, szerető szív 1/103.
Agg, kori) Jó nagyanyánk, a/oiolö n/Ivíí agg... szokatlan művelt... 11/38,
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Alkonyodó korban Alkonyodó napodon itt fogadott anyaföld. n/37.
Csecsemő fiú és 
fiatal api a Nyugodjál s véled csecsemő fiad itt kora sírban. 11/36.

Élete dele .. .kiragadta ... a halál élte delén közülünk. 1/38.
Élete dele Munkabírása delén munkás keze, oh, lehanyatlott. 1/76.
Élete dele Élte delén, be korán, érte a vég a jelest! 11/64.
Élte virágában 
sorvadt Élte virágában sorvadt kora sírnak ölébe: n/io.

Fiatalon elhunyt Oh, hogy a hős küzdő oly kora sírt lele itt! 1/75.
Fiatalon elhunyt Senyveteg és .kora sir hűlt porod fogadá... 11/70.
Idős ember ... becsületben elaggva huny ál el: 1/67.
Ifjan halt meg Megszakadott ifjan, nem bírva a köznapi terhet: D/43.
Ifjú Ifj an kezdetted pályád; ifjan fejezéd be: 1/56.
Ifjú Ifjú! ... ég fele téré korán. 1/57.
Ifjú ... oh ifjú... meghiúsult a remény: j aj, kora sir fogadott. 1/73.
Ifjú líjú valál, csupa életerő... 11/67.
Ifjú erőben távozott 'Ifjú erődben a boldogság teljéből... kiragadt... a .. .halál. 11/36.
Iskolásként
távozott ... szeretett fiú, jó tanuló, a szülék.. .reménye veszett... 11/29.

Kicsi gyermek Angyal ártatlan lélek lakozott e kicsiben: 1/6.
Korán távozott Pajzán életkedv hevített: be korán szakadott meg! 1/93.
Korára távozott Távoli föld becsűié, sztilejéhez térve... kora sírt lele... 1/101.
Korán távozott .. .kínos érzéssel temeténk kora sírba: 11/27.
Korán távozott .. .jó lányunk, kora liúnytödön oh de kesergünk. 11/61.
Korán távozott Megrendülve kísért itt kora sírhoz a gyász. 11/75..
Korán távozott Férfikorod teljén itt fogadott kora sir! 11/75,
Öreg asszony Útrakél öregen testvérkereső szeretettel: 11/53.

i
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 3. sz. táblázat 
 Gyászolók személye

 következő rendszer a versek tartalmából következtetve ad információt a gyá- 
Zolók személyéről. Ezek a személyek többnyire a családtagok közül kerülnek ki, 
lo  esetenként a szorosabb-, bővebb társadalmi környezet szereplői is megjelen- 
o k , mint búcsúztatók. 93 tételes a felsorolás.

Gyászolók 
. személye A kiemelt verssor Vers ssz.

 Agg S Z Ü lŐ Ifjú! Reménye szülédnek az aggnak... 1/56
 Anyja, testvére ... árván gyászol anyád, véred... 11/72.
 K dei. fiai .. .férjed fiaiddal e jelöletlen liánt zöld rögeit kérésé! 11/21.
 iCsalád .. .hűség a család s hivatáshoz: ezt siratok... 1/95.
 tBgyellen fia, 
 'özvegye, egy város 

 J  község

Egyetlen fia, özvegye gyászba borait... egy város s a 
község... 1/18.

 Blclláj.'S, gyennek .. .rövid nap s gyászola lelkünk élettársat, anyát... 1/107.
íolcség Hű férj volt... Mívese gyászba borult, férjét... siratta 11/33.

  Poicség, gyermek Sírja fölött keserg özvegyi, gyenneki gyász. 1/85.
 Polcség, gyermek, 

 dflilvér
.. .hazatért hű férjem, hű apa, testvér.. .itt a család köze
ién nyugszol... II/3Ö.

  Tolcség, gy ennek, 
M ]ő  ” Hű férj, jó apa, liív fiú, oh soha nem feledünk el! H/32.
 Polcség, 

gyermekek, 
rokonok

.. .kegyelet gyászol nőd, gyemiekeid, rokonaidnak szi
vében... 11/9.

Polcsége, gyerekei, 
tpilvére, szülei Hőn szerető férj, jó apa, testvér s hű fiú voltál: 11/75.

Felesége,
gyermekei, barátai Példányképe valál a barát, férj s édes apának: 11/63;

m Férje kesereg: szomorú egyedülségben maradék itt! 1/30.
Férj, gyermekek Férjed, gyermekeid gyásza zokog sírodon. 1/51.
Férj, nevelt lány Férjed gyászol... s aki lányod volt bárha nem te szülted... 11/18.
Férj, testvér, szülő, 
mmvnnva Férj, testvér kesereg, szüle sir, nagyanyád zokog... H/17.

Férjo ... új éltet igéro a férjnek... a boldogság az, a gyász ez: 11/44.
Fiai Bús fiaid gyászát hirdeti búsan e kő. 1/32.
Cly ormok Kettős, mély gyászban gyermeketek szíve fáj. 1/20.
Clycrmck Gyermeki Ilii szerétéi bánata őrzi neved 1/21.
Clyermek, özvegy Elhunytál! kesereg gyermeki s özvegyi gyász 1/98.
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Gyermeke, árvája, 
férje Gyermeked itt, árvád, kesereg, férjed teli búval... H/15.

Gyermekei,
özvegye

Négy gyermeked gyászol.. .az özvegyi fátylat hordja, 
ki... élt veled 11/54.

Gyermekei, 
özvegyek, árvák Gyermekeiddel együtt zokognak az özvegyek, árvák 11/16.

Gyermekei, vejei- Gyermekeid, vejeid gyászát eme kő örökíti . 11/60.
Gyermekek .. .védangyala gyermekeidnek. Fohászuk sírodon... 1/28.

Gyermekek ... édes anyánk, keseregve kísértünk mikor itt szállt 
pihenőre porod 1/29.

Gyermekek Gyermeki bú kesereg végnyugvó helyeden 1/41.
Gyermekek Szenteli emlékét gyermeki hű szeretet 1/49.
Gyermekek Olibe korán maradónk árván... 1/83.
Gyermekek ...anyasziv mélységes erője szenteltek meg anyánk... 1/86.
Gyermekek ... egyesit az öröklét.. .melletted nyugszik édes atyánk 1/104.
Gyermekek . ..hazahoztuk anyánk pihenőre 1/106.
Gyermekek Árva. szívünk epedőn keres édes anyánk 11/2.

Gyermekek Édesapánk...'bánatos érzésünk visszfénye szíved mele
gének 11/6.

Gyermekek Gyermeki gyász emelé e követ... 11/20.
Gyermekek Hű anyasziv voltál... pályád befejezted 11/31.
Gyermekek Átháltál az örök mennyei honba, anyánk 11/35.
Gyermekek Itt várt édes anyánk, ide hoztuk hamvad e sírba 11/37.
Gyermekek Visszakísérte porod gyermeki hű szeretet 11/53.
Gyermekek,
unokák Gyermekek és unokák szeretők s tisztelve siratják 11/65.

Gyermekek,
unokák Áldva körűik e sírt gyermekek és unokák 11/62.

Gyermekek, 
unokák, özvegy Gyermekek és unokák keseregnek, gyászol az özvegy... 1/35.

Gyermekek, 
unokák, özvegy Gyermekek és unokák körűének... 1/36.

Gyermekek;. 
unokák, özvegy Emlékét őrzik gyermekek és unokák 1/94.

Házastársa .. .hű osztályosa voltál... sírodat oh drágám, őrzi... 
kegyelet 11/48.

Hitközség .. .község gyászba bonúva keserg 1/18.
Hitközség,
hozzátartozók Községed gyászolt, tieid siratának e sírnál 1/68.

Hitközsége, 
özvegye, családja Községed gyászol, sirat özvegyed, árva családod 11/26.
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 Hitves Ápola hosszútűrő hitvesi odaadás 1/2 6.
 Hitves Özvegyi gyásszal e sir nyugovóját hitvese gyásziá. 1/91.
 Hitvese, anyja, 
 Kisgyermeke,
 hjltestvérei

Távol hitvesed, édes anyád, kicsinyed, híveidtől... 11/73.

 flitvese,
 C'crinekek Hitvese, gyermeki ápolták odaadó szeretettel... 1/45.

 Kitvcse, 
pcrmekek Hitvese, gyermeki -  gyász leve részük 1/46.

 hitvese, lánya Hitvese, hű osztályosa és Annája siratja n /47.
litvese,

 jlBlác! tagjai Hitvese, vérei mind mélységes gyászban siratják 1/47.
 Közösség,
 tyormekek, 
 Jflokák

Közbecsülés köritett. Gyermekek és unokák körűének... H/3.

 pánya Egyetlen lányod zokog itt sírodon... n /8 .
 kánya, férje, anyja, 
FQkonaj Itt siratunk: lányod, férjed, anyád, tieid H/34.

 *lom megnevezett Végbúcsú zord fájdalmával temetélek e sírba 1/105.
 j)l gyónnék Öt gyermek kesereg sírodon... II/5.
Övéi Váratlan hunyod megrendítette (iéid n/75.
Évéi Sírjelölő gyásszal tieid tartozva porodnak... 11/68.
 Dvéi, szívének 
 jjyorniekei

Gyászolnak tieid, nem magzataid, de szivednek gyer
meki II/7.

Rvegy,
 pcrmekek, 
Mükák, mindenki

Özvegye, gyermeki és unokák, mindenki kivel jót tett... 1/89.

‘O/vegy, árvák, 
Jplvérck, apa Özvegyed, árváid testvérid, atyádnak imája... 1/88.

O/.vegy, 
gyermekek, 
Jön (vérek

Özvegyed, árváid, testvérid gyászakisére sírodhoz... 1/90.

0 /,vegye, árvái, 
dwlvérc. apja Özvegyed, árváid, testvéred, atyádnak imája 11/50.

0 /vegye, árvája Özvegyed és árvád gyászban keseregve zokognak 11/24.
T /̂.vcgyc, családja ...megtörve siratnak ... véreid, özvegyed ... 11/28.

O/vcgyc,
jmumekc özvegyi, gyermeki gyász őrizi, áldja nevedet 11/42.

Özvegye,
.gyermekei özvegyed, árváid könnyei hullanak itt H/27.
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Özvegye,
gyermekei Végpihenőre kísért özvegyi, gyermeki gyász 11/40.

Özvegye,
gyermekei Özvegyi, gyermeki bú sírva zokog sírodon 11/57.

Rokonok Hív szeretet körité, rokon és idegen... emlékezet őrzi 
nevét 11/25.

Szent egylet, 
kórház, gyermekei, 
hitközség

Szent egylet, kórháza, gyermekei s községe ...siraták 
őt37 11/71.

Szerettei
(nem megnevezve) Siratunk, kik szeretőnk amíg élsz 1/37.

Szülei ... szülejéhez térve, reményük már. már teljesedék... 1/101.
Szülei, testvére, 
rokonai

...jó lányunk...testvéred. Rokonid gyásza virraszt síro
don 11/61.

Szülő
(nem pontosítva) Mély gyászt ölte szüléd keseregve, oh ifjú, teérted 1/73.

Szülők
(nem megnevezve)

Elszakadtál tőlünk, örömünk veszve, veszve remé
nyünk. .. 1/22.

Szülők, hitves .. .jó gyermek... gyászbabomlt hitves könyörögve borul 
le... 11/64.

Szülők, rokonok Sírva sirattanak el hű. rokonid s szüleid 1/34.
Szülők, tanítók ... a szülék s tanítóknak mennyi reménye veszett... n/29.
Szülők, testvérek, 
tanítók Megsiraták a szülők, testvérei és tanítói 1/72.

Társ
(nem megnevezve) Hű fele liunytával félszázad lánca szakadt el... 1/52.

Testvérei, fia, árvái Gyászba borulva sírunk: vérid, fiad és mi, az árvák 11/56.
Testvérek, anya Sírva temettenek el testvéreid. Édes anyád... 1/95.
Testvérek, anya. Véreid, édes anyád sajgó fájdalma viraszt itt 1/108.

Unokák Eljöttünk, unokák, hogy földi porodhoz e fejfát ten- 
nők... 11/38.

Unokák Oh kegyes életű agg, késő unokák koronája 11/71.
Vérei, édesátyja ...gyászba borulva véreid, édesatyád... 1/39.

37 A temető rendezése Scliáffer Mózes Joácliim áldozatos munkájának köszönhető 11/71. 
sz. verset az ő sírjelére vésték. Sírjele már nem található meg.
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4. sz. táblázat 
Haláleset, sors

táblázat 85 halálesetet egyben emberi sorsot mutat be. Különös tehetséggel 
galmazott a Szerző, amikor rímekbe szedve, és néhány sorba sűrítve egy élet- 
t tárt fel. Az olvasóra emellett a megértésnek jelentős része jut, hiszen a sorok 

űgötti életút továbbgondolása, vagy kiegészítése az ő dolga.

' Halál eset, sors Kiemelt verssor Vers
sorsz.

10 éve özvegy Tíz év özvegyi gyásza betelt... melletted nyugszik 
atyánk 1/104.

00 éves kor Ritka öregkort ért, egy század terhe nyomá el 1/94.
[0 év házasságban Egyesített félszázados üdv, megelőze a hű férj II/7.

00 éven át küzdött Értünk küzdöttél félszázadon át becsülettel, özvegyi 
gyermeki bú ... sírodon______________________ 11/57.

harcban elvérzett A harcban elvérzett értünk álma legyen: diadal 11/23.

A világ
újjászületését hitte

... a világ újjászületését álmodtad, nem láthattad a telje
sülést

II/l.

Xgyon dolgozta
íífiM________m

Munka, szüntelen igyekvés rabja valál: kmierűlél! Mun- 
ka után nyugalom...___________________________ H/5.0.

gyón dolgozta
imát

.. .fáradozás őrlőköve őrölte holttá, munkád bére ... 
hosszú haláltusa volt 11/72.

\gyon dolgozta
Büki!________

Vasszorgalmú igyekvésed megtörte erődet, férfikorod 
teljén...___________________________________ H/75.

írván hagyta gye
rke it

korán maradánk árvák.. .korán szakadott meg szíved 1/83.

J3 c lej eze (len küzdés Küzdtél gyermekidért... ádáz gyors a halál 1/69.
Békés halál Jámbor igaza vala életed és békés vala hány tód 1/60.

Dclcg ifjú

Tlclegség vitte el
íhiüi _____

Hőn szeretett fiú... sírba helyezőnk... fájdalmad meg
szűnt ... 11/29.

Váratlan kór kom sírba elragadott... ifjú valál, csupa 
életerő 11/67.

Boldog pár Mennyei üdvöt adott... boldogsága tetőze: új éltet igére 
a 11/43.

Boldog pár ... özvegyi fátyol! hordja, ki két tizeden át boldogan éle 
veled 11/53.

Csecsemőjével 
ti úszik

f i

...kiragadt ti ... halál... nyugodjál s véled csecsemő fiad 

...kora sírban 11/36.

(lót iljóságtól 
jmukoiiu Munkásság lljnnla, elaggva a hit ttlrödclme... 1/78.
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Életörömének vége Pajzán életkedv... korán szakadott meg.. .játszadozó 
lelked... 1/93.

Elszenderült Béke honába, anyám, békés szender vezetett át... 1/11.
Élte delén távozott .. .kiragadta kit szeretőnk a halál élte delén közülünk 1/38.
Évtizedes kór 
gyötörte Évtizedes kór gyötörte, de enyhetadó szeretettel... 1/26.

Felújult kínos érzés Gyászol nővérid hunytan felújiüt kínos érzés... 1/34.
Féq követte 
feleségét Férjed a hű lútvest sírba követte korán 1/36.

Félj követte 
feleségét Félév gyásza után férje nejét követé 11/14.

Félj követte 
feleségét

Édes anyám elhunyt, egy évnek gyásza ragadt el téged 
is édes apám... 11/39.

Férjét ápolta utána 
halt

... ápoltad atyánkat... özvegyi fájdalmad megtörte erő
det... 11/35.

Féljél, lányát kö
vette

.. .nővérem, atyámat édes anyám be hamar, jaj be korán 
követőd 11/56.

Fiatal anya halála 7. .kora hunytödön oh de kesergünk... anyasziv, te ki 
értünk küzdöttél... 11/61.

Földi bajok, 
gyötrődő lét Földi bajok hulláma nem ér itt... Gyötrődő létből... 1/31

Földi törődés, 
munka Földi törődés s munka után menny üdve... 1/32.

Háború áldozata Háború áldozatát temették ide... 1/39
Flalálozás egy nap 
alatt

Véled gyászoltunk, de rövid nap s gyászola. lelkünk ... 
(újra) 1/107.

Halottan hozták 
haza

Húnytod után hazatért hű férjem... a család közelében 
nyugszol... 11/30.

Harminc évig 
özvegy Harminc évig az özvegység fátylát viselé... 1/42.

Házat alapított Műgonddal s iparos kézzel házát alapítá H/51.

Hazatért férfiak Háborús évek után hazatért férjed fiaiddal.. .Béke de
reng immár... 11/21.

Hét fiút nevelt>, Hét fiadat neveléd boldogsikerű neveléssel... 1/43.

Hirtelen halt meg ...boldogság teljébül, a földi Édenbőlkiragadt... ször
nyű halál 11/36.

Hosszan volt beteg Másfél évtizedet betegágyba szögezve hevert el: föllá
badva pihent... 11/47.

Hősi halál után 
itthon Hősi halált haltál a honért, hamvad hazahoztam... 1/50.

Idegenben halt meg Zord idegenbe ragadta kicsiny sajkádat a küzdés 1/109,
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Idős ember könnyű 
Jlfllála Késő vénségig ... enyhe halálharccal hívta egébe az Úr 1/66.

Mán sorvadt síi;ba Élte virágában sorvadt kora sírba, hitvesi szíve itt por- 
lik... 11/10.

m ú élet 
IQlOgszakadása Ifjú! Reménye szülédnek... lelked ég fele téré korán 1/57.

m  ember korai 
Eplála ... Oh ifjú,...meghiúsult a remény: j aj kora sír fogadott 1/73.

|l]ú intellektnel 
[torai halála ... Oh, hogy a hős küzdő oly kora síit lele itt 1/75.

Ejú pálya 
tóllbcszakadása Ifjan kezdetted pályád, ifjan fejezéd be 1/56.

Kicsiny árvákat
[UlfiYOtt

Fáj, sajog újra sebünk... kicsiny árváid... emlegetik 
nevedet 11/13.

[Közös gyászima Egyesül egyetlen fiatok kadisában ikergyász értetek... 11/39.

fl/llljsán született Majsa szülé Mózsit... E/41.
[Meghalt anya síiját 
■keresik .. .féqed fiaiddal e jelöletlen liánt zöld rögeit kérésé E/21.

Megszakadt pálya Fénypályája sötét éjbe szakadt iszonjmn 11/23.
Megtörte a bánat Életerőd férjed huny tan megtörte a bánat... 1/21:
[Morvaországban 
Jj,illetett Morvák földje szülé, Tisza rétje nevelte... 11/47.

[Nohézsorsú
Jflu/onv Oh te sokat szenvedett jámborszívű istenes asszony... 1/84.

J ic m  adott eletet .. .remélt dédunokát s unokát,. Új életet nem adott... 11/17.
"Nőm bírta a 
hétköznapokat Megszakadott ifjan, nem bírva a köznapi terhet 11/43.

Némaságból
gyógyult Néma ajak megnyílt s elnémula-földnek örökre... 1/80. -

 gyógyítlia- 
ljttlan beteg

Orvosolál... odadással.. .Kórodnaknem adott orvoslást 
a tudás 11/59.

T) ív os-gcneráció 
ÖM/.ekülője

Orvos lánya valál, orvosnak hitvese, anyja: harmadik 
öltőn át gondozta... 11/58.

"Önfeláldozása törte 
JJMí

Odadó szorgosság...hivatásod...bemre törött meg erőd 11/34.

ONN/elarlozó pár Szétszakílá a halál szerelő szívetek...egybefűzé eme 
hant 1/97.

OnN/.etarlozó pár Egyesített fél,százados üdv... ő volt gondolatod míg 
élt... un.

JlNN/elarlozó pár Félszázad lmját, üröméi hűségesen oszták 11/14.
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Összetartozó pár .. .ápoltad atyánkat, a földi lét minden gondját véle meg
osztva híven 11/35.

Összetartozó pár Itt várt édesanyánk, ide hoztuk hamvad e sírba 11/37.
Összetartozó pár Munkám, életem, üdvöm hű osztályosa voltál 11/48
Öt gyermekes anya Öt gyermek kesereg sírodon, de fohászra kel ajkuk II/5.
Pápával együtt 
gyászolt Mint ki szülőt gyászol gyászoltam gyászod időjén 11/48.

Sorsfordulat vége 
halál

Sorsod fordultán szakadott meg erős szíved, így.. .kora 
sir... fogadá H/70.

Szomorú sorsú 
asszony Özvegység fátylát viselőd, bútelt vala élted 1/92.

Távol élt Messzünnen hoztunk búsan e kertbe... n/45.
Távol földről 
hazajött Távol föld becsűié... s olikora sírt lele itt 1/101.

Távolról telepedett 
ide Távoli föld fia volt, gyökeret vert a honi földben 1/102.

Testvérét kereste, 
meghalt

Útrakél öregen testvérkereső szeretettel... visszakisérte 
porod gyermeki... 11/53.

Tisza mellett 
nevelkedett Morvák földje sziilé, Tisza rétje nevelte... 11/47.

Titkos kór 
emésztette Lopva lepé meg a kór s ő t lebírá a halál 1/70.

Tragikus sorsú 
művész ...kiragadta gyáva rnerény orvul lágy, színező ecseted 11/69.

Utolsó testvér Gyászolt testvéreknek utolsóját im e sima .. .bizá 11/19.
Valaha katona volt ... erős fájú öreg katonát 11/47.

Várandós nő halála ...új életet igére... Félt -sejtett-iszonyú! ...Álomvolt-e, 
való-e? 11/44.

Váratlan halál 
távol érte

Távol... váratlan hullott sir idegen röge rád... elhoztuk 
tetemed... 11/72.

Váratlanul fiatalon 
halt meg

Váratlan himytod megrendítette tieid.. .megrendülve 
kísért kora sírhoz... 11/75.

Végóhaj teljesítés Végóhajja szerint hazahoztuk anyánk pihenőre 1/106.
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5. sz. táblázat 
Hivatás, munka

Hivatásról, munkáról -  mint emberi tevékenységről -  a vélekedés igen sokrétű 
lehet. Ezzel együtt megítélése relatívnak is mondható. Lőw Immánuel sírverseiből 
kiderül, hogy esetenként egy-egy személy hivatása, munkája, önként, önzetlenül 
vállalt feladata hittestvérei vag}  ̂a szélesebb társadalom tagjainak érdekeit is szol
gálta.

Az alábbi táblázatban a jelentős közfeladatok feltüntetése mellett megtalálható 
több fontos pálya, orvos, író, jogász, iparos stb. éppen úgy, mint az anyai „hiva
tás”.

A gyűjteményben fellelhető jellemzők és a hozzájuk kapcsolódó vers részletek 
következnek 38 sorban.

Hivatás, munka Kiemelt verssor Vers ssz.
A temető rendezése Önrendezte e kert porhüvelyét fogadá 11/71.
Anyai hivatás Hű anyasziv voltál... pályád befejezted 11/31.
Becsülettel 
dolgozó ember ... munkált becsülettel: Itt hamvad pora... 1/44.

Bíró jogász, író Mint bíró a jogért, mint író küzdte a szépért... 1/75.

Családja a hivatása Hűodadó szorgosság... hivatásod...bemievalálboldog 11/34.

Dinasztia alapító Megfeszített munkád sikerén naggyá leve házad 11/42.
Festőművész Sokszínű álmaidat festé ecseted... 11/69.
Gyógynövény
szakértő Bölcs kezeden leve nemzeti érték gyógyfüveinkből II/3.

Hírlapíró Hírlapíró, vezető lélek...elvtagadó korban elveit el nem 
adá 11/22

Hitfelek közügyéit 
intézte Fáradtál értünk és hitfeleid közügyéért... 1/27. ..

Hitközségért sokat 
lelt .. .községe s a szent egylet... gondja im ez vala itt 11/71.

Hitszónok Mézes ajakkal, lelkesítőn hirdetted az igét... 1/74.
Hivatásához hű .. .hűség a család s hivatáshoz: ezt siratok... 1/95.
Ipari szakember Szolgálá ... az ipar föladásit: munkás élet... 1/99.

Ipari szakember ...űzéd iparod becsülettel, tiszta nevet szereztél, rám 
maradott... 11/39.

Iparos Mint iparost ügyes és avatott kezű munka diszké 11/46.
Jogász Élt a jogért, nem önérdekért. Nemes érzületében... 11/11.
Jogász Küzdőnél n jogún h értünk odadóan pihenetlen 11/40.
Kórház alapító ...kórházit...gmuljn int ez villa itt 11/71.
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Közért dolgozott ■ Munkáltál közért, közbccsülés körített H/3.

Művész A művészi tökély csúcsa felé epedett. Megszakadott 
ifjan... (szíve) 11/43.

Nőegylet vezetője Egyleted őrzi neved; vezetőd liű lelkesedéssel 11/16.

Nőegylet vezetője ... a. nyomorral vívott harcunkban anyja nyomán hala
dott n/52.

Orvos Orvosi pályáját becsülettel futva be... I/S5.
Orvos ...hivatott ragyogó haladásra... hős szívű orvos 11/23.
Orvos Orvosoltál fél évszázadon át sok kórbeteg embert 11/57.
Orvos Orvosolál, kezeiéi hivatásszerető odadással 11/59.
Orvos, kutató .. .lebírá a halált tudománya... 1/70.
Orvos, szemész Évtizedes munkán védéd népünk szemefényét II/4.
Pedagógus Hit s nevelés.. .művészet s tudomány volt neked a hivatás 11/24.
Pszicliológus-
lcutató Lelki hatás titkát keresőd búvár kutatással... 1/71.

Rabbi .. .hű munkását int az Úr hazaliívá H/6.
Sikeres buzgó 
munkavégző Évtizedes sikeres buzgó munkára pihenj itt... 1/25.

Szakíró, gazda ... Tisza rétje nevelte szakíró gazdává... 11/47.
Szent egyleti 
tevékenység Szent egylet... gondja im ez vala. itt 11/71.

Tudós kutató Búvárlélekkel szolgáltad e hon tudományát II/4.
Vallással
foglalkozott Hőn ápolt hivatásod a földön a Ilit... rr/26.

Vendéglős Nap nap után keresi közeled vendég... 11/53.
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6. sz.táblázat 
Névadatok

Érdekessége Lőw Immánuel válogatásának, hogy teljes személynevet csupán egy 
alkalommal közöl, ez pedig az ajánlás; miszerint „Kedves öcsém Lőw György L. 
emlékének” szól a kötet.

11 elhunyt utónevét találhatj uk a kötetben, az alábbiak szerint.

Utónév Kiemelt verssor Vers ssz.
Farniy Nyugodjál Fannym, isteni üdvben amott 1/30.
Géza Géza! Korán szálltál gyászunkra e simák ölébe 1/33.
Ilka ... első magzatod Ilka! Remélt, dédunokát s unokát 11/17.
János Sir lelkünk, János 11/67.
Laci Messzinen hoztunk búsan e kertbe Lacink 11/45.
Margitka Angyali Margitkánk kora huny tód sebhelye sajgó 1/8.
Mózsi Majsa szülé Mózsit... Istened elhívott... 11/41.
Paulina ...Paulina elhunyt... 1/19.
Paulina Paulina, jó lányunk, kora liunytodon... kesergünk 11/61.
Sándor Özvegyed árváid, Sándor! Keseregve keresnek... II/l.
Zsiga .. .földi Édenbői oh Zsiga, kiragadt szörnyű halál 11/36.

7. sz. táblázat 
Tulajdonság, jellem

A táblázat 162 tételből áll, ezzel az elemzés leggazdagabb felsorolásának mond
ható. Színes palettán sorakoznak fel benne az emberi karakterek, melyek megfo
galmazásánál Lőw Immánuel minden esetben pozitív véleményt alkotott.

Tulajdonság Kiemelt verssor Vers ssz.
A szolgálat 
fontossága Hit s nevelés szent munkáját szolgálva halálig 11/24.

Ábrándj aiért küzdő 
ember Álmaidért küzd tél... nem láthattad a teljesülést... II/l

Ábrándos lelkű Ábrándos lelkét örök ábrándnak hona liívá 1/1.
Áldo tt emlékű Áldják emléked, emlegetik nevedet 11/13.
Áldott lelkű Áldott lelked az Úr mennyei üdvbe hívá 1/55.
Áldott lelkű Áldva körílik o sírt gyermekek és unokák H/62.
Áldott lelkületű Áldolt lelkületű hitves, testvér, s anya voltál 1/5.
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Áldott nevű, család
ját jelentőssé tevő ...naggyáleve házad... gyász őrizi, áldja neved 11/42.

Áldott, jó lelkű Áldott, jó lelked mennybe kereste... 11/48.
Álmodozó Álmod, a révedezőt, fejti... 1/48.
Angyali jó Angyali jó voltál lánykánk, kora sírba hányattál 1/7.
Ártatlan Angyali ártatlan lélek lakozott e kicsiben 1/6.
Bájos, ártatlan, 
mosolygós

Mennyei üdvöt adott...angyali bűbájjal áldva mosoly- 
ga reám 11/44.

Bájos, szép, tűrő Báj és szépség vala részed, anyánk,,, Törtöd -  az is 
csoda volt... 1/10.

Becsületes Orvosi pályáját becsülettel futva be... 1/85.
Becsületes, 
lűttestvéreit szerető Községed szeretéd.. .tiszta nevet szereztél... 11/39.

Becsületes, szerető 
szívű

Mint polgárt becsület, mint férjet apát szerető szív... 
diszité 11/46.

Békeszerető Áldott, békés vala lelked 1/3.
Béketűrő, odaadó, 
önzetlen

Béketűrés, odadás, magamegtagadó szeretettel... ez 
tölté be szívét... 1/12.

Békítő, összetartó Ő vala széthúzó.. .rétegeinknek összekötő kapcsuk... 11/12.
Bölcs Édes anyánk vigaszunk, bölcs útmutatónk... 1/16.
Bölcs, belátó, 
szerető, hűséges

Bölcs belátással gyengéd szeretet frigyesűle bernied 
hű férjem... 1/13.

Bölcs, kutató 
szellem,
közéit tevékenykedő

Bölcs kezeden leve nemzeti érték gyógyfüveinkből II/3.

Buzgó hivő, hűséges 
társ, munkában 
becsületes

Hitt buzgón, szeretett híven, munkált becsülettel... 1/44.

Buzgó lelkű. Buzgó lelked az üdv égi honát kérésé 1/56.

Buzgó vallásos ... Intünk buzgalma vezérelt, érte buzogtál: Istenes 
élet ... 1/87.

Buzgó, sikeres Évtizedes buzgó sikeres munkára püienj itt... 1/25.
Családjáért élő, 
gondoskodó Értük vert szíved, sohanap nem csiiggede gondod 11/68.

Családszerető, áldott 
nevű

Özvegyed és árvád...minket hőn szerettél, áldjuk ... 
neved 11/24.

Csendes, békés Csendesség s békébe telik vala élted a földön... 1/14.
Dalszerető, korrekt Dalszerető lélek jellemzett s ős egyenesség 11/58.
Derűs, erős 
egyéniségű

Tisza.. .nevelte...erős fajú öreg katonát... föllábadva 
pihent derűnek ölén 11/47.

Dolgos Munka, tö rődésért sir pihenője a bér 11/47.
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Dolgos ember Munka után pihenést az anyaföld öle rejt 1/53.
Dolgos ember Munkabírása delén munkás keze, oh lehanyatlott 1/76.
Dolgos, család- 
szerető, liitlm

Szolgáló a családot, a Ilit s ipar föladásit. Munkás élet 
után... 1/99.

Dolgos, fáradhatat
lanul igyekvő Munka, szüntelen igyekvés rabj a valál... H/50.

Dolgos, képzett, 
egyenes, elviül Munkás, pallérozott, egyenes s elvébe megálló lélek... 11/49.

Dolgos, lütliű Munkásság ifjonta, elaggva a Ilit türödelme részed... 1/78.
Drága, nemes, 
szorgos, szeretet
teljes, jó, Mi

Drága, nemes lélek, szorgos kéz és szerető s z ív . Jó 
anya, hű lűtves... 1/15.

Egymást szerető két 
ember .. .szerető szívetek kötelékét: szétszakító a halál... 1/97.

Egyszerű, egyenes, 
hűségesen szerető

Egyszerű és egyenes lélek... hűséges szeretet ez 
vala... II/9.

Életerős Ifjú valál, csupa életerő... 11/67.
Elvhű, liithű, .lélek
ben férfiasán szilárd Elv vezeté és lát.. .lelki szilárdsággal férfiasai!... 11/12.

Elvtagadó-korban
elvhű Elvtagadó korban elveit el nem adá 11/22.

Erélyes, eszes, 
jámbor, gyöngéd, 
szeretetteljes

Férfi eréllyel eszély, jámbor, gyöngéd szerető szív... 11/15.

Erényes, szeretetteljes Az anya szívének szeretése, a lűtves erénye 1/9.

Erős szívű Sorsod fordultán szakadott meg erős szíved, így lön 
senyveteg... 11/70.

Eszes, könyörületes Férfieszély s nőnek könyörülete párula benned 11/16.
Férje dísze, gyerme
kei védelmezője Féljed dísze valál, védangyala gyermekeidnek... 1/28.

Fiatalos báj Késő vénségig fiatalkori bája kiséré 1/66.

Gondoskodó .. .űzéd iparod.. .tiszta, nevet szerezél, rám maradott 
örökül 11/39.

Gyászteli életű Gyászteli élet után pihen itt, fia lánya poránál 11/52.
Gyermekeiért küzdő, 
becsületes Értünk küzdöttél félszázadon át becsülettel 11/57.

Gyermekeit imádó .. .vérid, fiad és mi az árvák akiket ajnárzál n/56.
Gyorseszű, jó memó- 
riájú, gyorsnyelvű, 
fürge

Gyorseszű, nem feledő, gyorsnyelvű, fürge kis ember 11/11.

Gyorsröptű alkotó, 
hű szivű Gyorsröplü ko/,o mcgmerevült, hű szíve kiliűle 11/22.
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Gyöngéd, liű, békés Gyöngéd, hű békés kebeled köztük feledetlen 11/54.
Gyöngéd, hű, szere
tő, szilárd akaratú Gyöngéd, hív szeretés párosula szilárd akarattal... 1/37.

Gyöngéd, szeretett Gyöngéd, hőn szeretett szív nyugszik alant... 1/38.

Hagyománykövető .. .jámbor szülejét.. .mózesi hitnek ölén istenesen 
követé 11/41.

Hazafi, hithű, fényes 
pályafutás .. .haza hű fia volt, hivatott ragyogó haladásra 11/23.

Hírneves, lelkes, 
hűséges, vezetésre 
termett

Hírneved az szerzé...Egyleted... vezetéd hű lelkese
déssel 11/16.

Hithű, békés életű ... ápolt lűvatásod a .. .Int bizodalma... békés volt 
élted ... 11/26.

I-Iithű, erényes Őre valál te Intünk s házunknak az ősi erényben 11/60.
Hivatásához hű Hű hivatásszeretet nem liagya el sohasem 11/57.
Hivatásszerető, 
odaadó, hű

...kezeltél hivatásszerető odaadással... hű lelked haza
tért... 11/59.

Hivő, becsületes Hit,-becsület vezetett, neved él és el nem enyészik 11/63.
Hőn szerető Hőn szerető lelked mennyei üdve örök 11/60.
Hős küzdő Mint bíró... mint író... hős küzdő... 1/75.
Hősiesen küzdő Hős küzdelmek után révpihenőbe jutái 1/109.
Hű anya és hitves Hőn szerető anya s hitves volt, amíg éle... 1/49.
Hű anya és hitves, 
türelmes, megadó Hű anya, hű hitves! Jeligéd türelem s megadás... 1/51

Hű anya, bölcs, 
megfontolt Hű anya szív voltál, bölcsen, fontolva javasló m i .
Hű társ Férjed hű osztályosa, édes anyánk... 1/29.
Hű, jó anya, 
szorgalmas, jóságos

Hű odadó szorgosság.. .hitvesi hű kebel.. .szerető 
anyasziv... 11/34.

Hűjó, gyengéden 
szerető ember, 
áldásos életű

Hű férj,jó apa, hív fiú... gyengéd szerető szív... élete 
áldott... 11/32.

Hű, önfeláldozó Hűséggel szeretéd, ápoltad atyánkat... utána áthal
tál... 11/35.

Hűséges ...hűférjem, hű apa, testvér... 11/30.
Hűséges Férjed a hű hitvest síib a követte korán 1/36.
Hűséges, 
áldott emlékű ... hű szíve itt porlik... áldják emlékét... H/10.

Hűséges, becsületes Hűséges szeretet, szigorú becsületvalajelszód... 1/54.
Hűséges,
szerclcllclics A hűség vezetett, szeretet vala holtig iránytűd 1/2.
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Irgalmas, hivő, 
lágyszívű, bölcs

Irgalmas, hivő lágy szívet egyesített... kezeinket böl
csen vezeté...

11/51.

Jámbor, hű, hithű, 
jótevő, példásan 
becsületes

Hű fég... jámbor hitű... csillaga jótét volt s példaadó 
becsület 11/33.

Jámbor, igaz életű Jámbor igaz vala életed és békés vala liunytod 1/60.
Jámbor, jótékony 
ember Jámbor jótékony lélek tért vissza az Úrhoz 1/61.

Jó barát, fáradságot 
nem ismerő, 
türelmes

Példányképe valálbarát, férj s édesapának...fáradtál 
tűrtél 11/63.

Jó tanuló, 
reményteljes Hőn szeretett fiú, jó tanuló, mennyi reménye veszett... 11/29.

Jó, hűséges Jó anya, hű hitves... 1/15.
Jó, szerető szívű, 
idős Jó nagyanyánk, szerető szívű agg... 11/38.

Jogért küzdő, fárad
hatatlanul odaadó Küzdöttél jogért s értünk odadóanpilienetlen 11/40.

Jóságos lelkű Jóságos lelked nyugodalmát lelte a mennyben 11/34.
Jószívű Jóságos szíved itt porlik... 1/63.
Jószívű .. .soha nem tudja feledni minő jó vala a te szíved II/2.

Jótevő ...mindenkivel jót tett, siraták midőn végső nyugalom
ra leszállt 1/89.

Jótevő, kegyes életű 
pár Jótétes, kegyes életű pár, kit e hant fogadott be 11/14.

Közéleti ember Szent egylet, kórháza, e sirkert szendergői... községe 
... siraták őt 11/71.

Közösségi ember ...a nyomorban vívott harcunkban anyja nyomán 
haladott 11/52.

Közszeretett,
becsületes Közszeretet köritett, becsületben elaggva liunyál el 1/67.

Külföldön elismert Távol föld becsiilé... 1/101.
Különc, 
magányban élő Szinte különccé vált: élt ridegen egyedül 11/11.

Küzdő orvos Küzdve a kór ellen... s őt lebírá a halál 1/70.
Lángoló szívű, fenn- 
költ gondolkodású Hőn lángolt a szíved és fenköltvalarévedezése: 1/48.

Lelkes, szépszavú 
igehirdető Mézes ajakkal, lelkesítőn hirdetted az igét... 1/74.

Megadóan jámbor, 
példásan. hithű ...viselőd jámbor megadással...él kebelünkbe hited 1/82.
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Megbecsült ember .. .fél évszázadon át közbecsülés körűé IV51.
Megtört szívig 
küzdelmes életű. Megtört szívet rejt ez a sir; küzdelme nehéz volt 11/43. ‘

Műrész, család- 
szerető, hivő lelkű

Útiakéi öregen testvérkereső szeretettel... Hivő, hű, 
lelked... 11/53.

Munkabíró,
becsületes Munkabírás lakozék és szigorú becsület 11/55.

Munkabíró, szigorú
an kötelességtudó Munkaerőd, szigorú kötelességérzeted nem törte... 1/77.

Művelt nő ... idej éré szokatlan művelt lelkű nő nyugszik... 11/38.
Nagy szívű, éles 
eszű, erélyes Nagyszívű, éles eszű asszony vala, férfi eréllyel 11/52.

Nagyszívű, j ólelkű, 
erős hitű Nagyszívű asszony volt, jólelkű Iliiében erős... 1/79.

Nehéz sorsú, jámbor, 
hivő asszony .. . te sokat szenvedett jámborszívű istenes asszony... 1/84.

Nemes szívű, gyen
géd, hű, erős akaratú Szíve nemes, gyengéd és hű, akaratja acél volt 1/98.

Nyájas, előzékeny, 
kegyes érzésű Nyájas, előzékeny, kegyes érzésű kebeledben 11/55.

Nyíltszívű, nyílt 
eszű, egyenes, 
földdel dolgozó

Nyíltszívű, nyílteszű, hű egyenes munkása a földnek 1/80.

önfeláldozó Élt értünk. Szeretett minket. Munkála miértünk... 1/23.
Önfeláldozó, erős 
érzékim anya Önfeledett odadás, anyasziv mélységes erője... 1/86.

Önfeláldozó, 
küzdő ember Küzdtél gyermekidért örökös harc s áldozatokkal 1/69.

Önfeláldozó, máso
kért tevékenykedő Fáradtál értünk és Miféléid közügyéért... 1/27.

önzetlen, kegyes 
életű

Önzetlen kegyelet gondja im ez vala itt... kegyes életű 
agg... 11/71.

Önzetlen, nemes 
érzületű Élt a jogért nem önérdekért. Nemes érzületében... 11/11.

ÖL gyennek anyja, 
szerető hitves

Édesapánk közelébe kívánkoztál... öt gyermek kese
reg... H/5.

Pajzán, életvidám, 
játékos lelkű Pajzán életkedv hevített... játszadozó lelked játszik... 1/93.

Példamutató, szerető 
lélek

Példaadó éltét aggkor koronája díszíti... a lélek ... 
bennünket szeretett...

11/62.
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Példás Jó , hűjeles Példás jó gyermek.. .hű férj.. .be korán érte a vég a 
jelest 11/64.

Régi idők ősi erénye Akit a régi idők ősi erénye nevelt 11/25.
Révedező, álmodo
zó, művész

... álmaidat festé ecseted... révedező szemed ah! Meg
tört... 11/69.

Segítőkész, 
vigasztaló, jótevő .. .nyomoruk gyámola, vigasza... Jótevő élted... 11/16.

Sikeres anya, és nő Hét fiadat neveléd boldogsikerű neveléssel.. .férjed 
boldogkőd 1/43.

Sikeresen
tevékenykedő Megfeszített munkád sikerén naggyá leve házad 11/42.

Sokat szenvedett Elszólita sokat szenvedtet az Úr közülünk... 11/19.
Sokat szenvedő, 
küzdő

.. .sokat szenvedett s vérzett anyasziv, te ki értünk 
küzdöttél... 11/61.

Szerény, család és 
hivatásszerető Ritka szerény lélek, hűség a család s hivatáshoz 1/95.

Szeretett asszony ... hű szeretet hálakönyűje sirat II/7.
Szeretetteljes,
munkaszerető

... aki lányod volt szeretettel... zokog. A munkát 
szeretéd.. .hű kegyelettel 11/18.

Szerető apa, hű férj Kebled utolsó sóhajáig szerető apa, hű félj voltál 1/64.
Szerető és 
melegszívű Hőn szerető szíved melegének rezge sugára 1176.

Szerető lelkű. Hű szerető lelked nincs a halálnak ölén 1/40.
Szerető szívű Hőn szerető szíved megtört... 11/28.
Szerető Jó , hű Hőn szerető félj Jó  apa, s hű fiú... 11/76.
Szerető, hűséges ... szerető hű lelkedet Isten visszahivá... 11/17.
Szomorú életű Özvegység fátylát viseléd, bútelt vala élted 1/92.
Szomorú, sokat 
csalódott ...minő bús volt életed itt. Földi csalódásod sok volt... II/8.

Szorgalmas, becsüle
tes, jámbor, hűséges Szorgalom és becsület, jámborság s hőn szerető szív 1/99.

Szorgalmas, vaskezű Szorgos fáradozás őrlőköve őrölte... lehanyatlott 
vaskezed... 11/72.

Tökéletességre 
törekvő, maximalista A művészi tökély csúcsa felé epedet! 11/43.

Tiszta, nemes lelkű Tiszta nemes lelked az üdv égi honát kérésé 1/57.
Tisztességes Földi javad tisztes úton kereséd H/49.
Tisztességes, jámbor 
szerető szívű Tisztes elaggott fő, jámbor lélek, szerető szív... 1/103.

Türelmes, tanítva 
nevelő, gondoskodó Tűrve, tanítva növelt, gondozta, becézte övéit... 11/74.
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Unokáit nagyon 
szerette Játszadozó unokák mosolyán eleven leve lelke 11/74.

Úrhoz hű Édes apánk, hű munkását im az Úr hazaliivá n/6.
Ügyes, avatott kezű Mint iparost ügyes és avatott kezű munka diszíté 11/46.
Ügyes kezű iparos, 
hithű

Műgonddal iparos kézzel házát alapítá.. .A tórát szol
gálta. ..

11/51.

Vallásos Istennek házát, amíg éltél, hűn gyakoroltad 1/58.
Vasszorgalmú, hű, 
buzgó, jámbor

Ritka erély, vasszorgalom és híven szerető szív, buzgó 
jámborság.., 11/65.

Vasszorgalmú, 
igyekvő, erős Vasszorgalmú igyekvésed megtörte erődet 11/76.

Vezető lélek, 
munkabíró .. .vezető lélek, tele munkabírással... elveit el nem adá 11/22.

Vezető szellem Összefogó kezeinket bölcsen vezeté... 11/52.

8. sz. táblázat 
A vallási élet jellemzői

A 26 soros táblázat ugyanennyi elhunyt vallásához hű ember ebbeli tulajdonságait 
tünteti fel.

Vallásos jellemzők Kiemelt verssor Vers ssz.
Buzgó hivő Hitt buzgón, szeretett híven, munkált becsülettel 1/44.
Buzgó hivő Mint vallása fiát buzgalom és kegyelet... diszíté 11/46.
Erős hitű ... hitében erős nő: hivő lelke örök égi honát kereste... 1/79.
Hit szolgálata Szolgáld a családot, a hit s az ipar föladásit 1/99.
Hitének ereje ... elaggva a hit türödelme részed... 1/78.
Hithű Elv vezeté és lűt: nűndkettőttántorodatlan... követé 11/12.
Hithű Hit s nevelés szent munkáját szolgálva halálig n/24.
Hithű Hőn ápolt hivatásod a földön a hit bizodalma n/26.

Hithű A tórát szolgálta híven, hallgatta az igét.. .hű sáfárt 
Istene... 11/51.

Hithű Irgalmas, lűvő lágy szívet egyesített n/52.
Hithű Hivő, hű lelked... menny fele szála anyánk n/53 .
Hithű Hit, becsület vezetett... n/63.

Hithű, hitbuzgó Hit s haza hű fia volt.. .Hitbuzgó lelkét égbe fogadta 
azúr 11/23.

Hitközségi tisztség őre vaJál te hitünk s házunknak az ősi erényben 11/59.
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Hittestvér Távol hitvesed, édes anyád, kicsinyed s híveidtől... n/72.

Hivő asszony ... csalódásod sok volt, de a mennyei Int nem csalt 
meg... II/8.

Hű vallásos Istennek házát míg éltél hűn gyakoroltad 1/58.
Istenes asszony .. .istenes asszony: hév ima kél berniünk... (érted!) 1/84.
Istenes élet Ősi hitünk buzgalma vezérelt... istenes élet után égi... 1/87.
Istenhez hű Istenhez hű kegyelettel vonza szíved... 11/18.
Jámbor hitű .. .jámbor hitű szíve dicsérte az Istent n/33.

Jámbor vallásos .. .jámbor szülejét.. .mózesi hitnek ölén istenesen 
követé 11/41.

Kegyeletes Önzetlen kegyelet: gondja im ez vala itt 11/71.
Közösségét szerető Községed szeretéd.. .tiszta nevet szereztél... 11/39.
Példás hitű ... él kebelünkbe hited 1/82.
Rabbi ... hű munkását ím az Úr hazahívó ... II/6.

A versgyűjtemény tanulmányozása során új és újabb oldaláról mutatkozik be 
Lőw Immánuel sírvers költőisége, megértéséhez nyújtottak segítséget a táblázatok.

Sajátos kifejezések Lőw Immánuel verseiben

Lényegesnek tartottam a Sírversek tükrében Lőw Immánuel speciális fúnerális 
területet érintő szinonimáit rendszerezni. A bemutatás felsorolás szinten tárja iél a 
Szerző által alkalmazott szavakat.

Az alábbi témakörökben:
• A temető
• A temetési hely
• A halott test léte, állapota
• A sírj el
• A túlvilág

Temető
A zsidóság temetőkertjének ehievezésére több szót is alkalmaz, belőlük néhány 
példa héberül: Bét hakvorosz sírok háza, vagy Bét hachajim az élet háza. Bét 
0 ’lám jelentése az öröklét háza. Lőw Immánuel tárgyalt kötetében a temető nevet 
helyettesítő két rokon értelmű szavára bukkantam, ezek: végnyugvó hely, végpi
henő.
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Timiidül hely
A l öl hon tolás konkrét színhelye a sírgödör. Erre a fizikális nyugvóhelyre a kö vet
kőző költői kifejezéseket alkalmazta a Szerző: anyaföld öle, éj pihenése a hant, 
ftld ölelő enyhe öle, hant, síri ágy, síriakod ágya.

Halott test léte, állapota
Ezt a stádiumot az alábbi szavakkal ábrázolta:
porladozó teteme, halálnak öle, sir örök álma, sírbeli álma, végnyugalomra le
szállt.

Sírj el
A sírkő elnevezésére egy különösen szemléletes költői kifejezést találtam: 
sziklaszülött jel.

Túlvilág
.Lőw Immánuel igen változatos szavakkal jelenítette meg azt a túlvilágot, ahová a 
lélek a halott testből kerül. Ezek az alábbiak:
angyalok kara, béke hona, béke öle, derűs mennyei béke öle, ég magasa, ég, égi 
hon, égi nyugalom, égi tökély, haláltalan üdv. Isten mennyei háza. Isteni üdv, 
lélek örök laka, menny békenyugalma, menny fénye, menny kebele, menny suga
ra, mennyégnek fénysugarába merült, mennyei csend, mennyei fénynek öle, 
mennyei kegy, mennyei üdv öle, mennyei üdv, mennyei véghon, mennyek öle, 
örök hon, örök mennyei hon, öröklét boldog öle, öröklét fénye, öröklét rag3'ogása, 
öröklét réve, öröklét végtelen üdve, tunnai fény, tunnan a hajnali pír. Úr ege. Úr 
színe előtt, üdv égi hona, üdv.

A ’zsidóság hite és a halhatatlan lélek’ ábrázolása Lőw Immánuel sír
verseiben

A zsidóság hitvilágában a lélek halhatatlan. Testünk porból lett porrá lesz, lelkünk 
azonban örökéletű és visszatér teremtőjéhez. Lőw Immánuel idézett sírköltemé
nyei szintén ezt a hitet fejezik ki „...hitünk kebelünkben hirdeti: ott nyugszik 
lelked a mennyek ölén.” (1/59.)

Halász Nátán az elföldelési szertartás kapcsán A kegyelet forrása című köteté
ben38 erről így ír:

Halász Nótán: A kegyelet forrása. A szeretet és az emlékezés szertarásai és imái. Bu
dapest, 2002. pp. 128-129.

38
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Drága szeretett testvérünk! Örökké élő lelked immár útban van, liogy visszatérjen 
ahhoz, ki azt világraj öttöd perczében beléd lehelte. (...) Ne félj tehát megtisztult 
lélek, ne rettegj, mennyei Atyád irgalma vár téged, melynél fogva megbocsát...
(...) Eredj békességben drága testvér, eredj békességben! Az örökkévaló Isten hív 
téged, 0  vezéreljen, midőn a múlandó földieket itt hagyva, az örökké tartó églek 
felé emelkedel. (...) Atyádhoz betérsz, hogy az Ő mindenhatósága, oltalmában 
időzzél, míg az öröklét hajnala nem hasad, míg az Ő szent ígérete szerint porban 
nyugvó minden más testvéreddel együtt új életre nem támaszt.

Lőw Immánuel verseit áthatja az a mély hit, mely segít belenyugodni a meg vál
tó ztatliatatlanba, ezzel együtt a gyász terhét könnyebbé teszi a hozzátartozók szá
mára. A tudat, hogy az eltávozott ugyan nincs többé fizikai valójában velünk, de a 
lelke nem idegen helyen van -  hanem hazatért - ,  megbékélésre inspirál. „Bánatos 
érzésünk enyhüljön a hit vigaszában. Égi honába szíved hunytad után hazatért.” 
(11/30.) „Haza oda, ahol többé nincs halál.” (1/56.) A költeményekből erre vonat
kozó további néhány példa, és bizonyíték: „... s szerető hű lelkedet Isten 
visszahívd...”(11/17). „Hű lelked hazatért: az öröklét fénye övezzen: Gyászunk, 
fájdalmunk orvoslója hitünk. ” (11/59.) Hiszen: „Lelked az égnek ölén új kikeletre 
virradt” (1/65.), mert „...az öröklét réve.kinyílván újrakelő napodat mennyei üdv 
fogadá.” (11/37.)

Az alábbiakban csupán felsorolásjelleggel a Főrabbi hitének kifejeződései:

„Örök életű lelked el nem enyészik: az Úr égi honába merült.” (11/67) 
„Öröklétnek végtelen üdve körit.” (II/8.)
„Lelke, a hű, égi honába repült.” (11/33.)
„Hivő lelke örök égi honát kérésé.” (1/79.)
„Jámbor jótékony lélek tért vissza az Úrhoz.” (1/61.)

Ábrahám Vera: Lőw Immánuel sírversel

Játékos stílus alkalmazása a textusokban

Különféle temetőkben járva tapasztalhatj uk, hogy a sírversek többnyire bniláli.'Ulk, 
az alant fekvőről általánosságokat mondanak el. A Szerző temetőpoóziseil olvas
va azonban egészen más véleményt alkothatunk. Lőw Immánuel költeményei hun 
visszatükröződik hite, egyénisége és sziporkázó szelleme. Az alább következő 
példák szóhasználatának gyöngyszemei. Szójátékai igen. figyelemreméltók. Né
hány példa valamint értelmezésük az alábbiakban olvasható:

.Otthonanem múló -  itt hóim árva maradt.” (1/1.)
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Az elhunyt családja őnélküle elárvult, de ahová eljutott ott örök hazára talált. Az 
ott hona, itt hona szójátékot felhasználva közlendője színes, és szemléletes.

„Éltet adtál, éltet vesztél: el nem vészé élted: Él kebelünkbe s örök élted a 
menny kebelén.” (1/24.)

Különleges ebben a kőre vésett búcsúmondatban a többszörös szóismétlés, mely 
azonban nem egyhangúságot sugároz, hanem a magyar nyelv sokszínűségét pre
zentálja. Értelmezése egy asszony története, aki elveszítette életét. Létének volt 
értelme, hiszen gyermeket szült, vagyis anyai hivatását teljesítve életet adott. Em
léke az itt maradottakban, lelke pedig a mennyekben él tovább.

„Harminc évig az özvegység fátylát viselé míg szétvált a mennyek fátyola lel
ke előtt.” (1/42.)

Újabb asszonyi sors tűnik elő a verssorok segítségével, ezen felül a Szerző szó
használatának költői játékossága, a „fátyol” kifejezés felhasználásával.

„Istennek házát, amíg éltél, hűn gyakoroltad. Most hazahitt Isten mennyei háza 
felé.” (1/58)

A szójáték itt a ház elnevezés bevonásával történik. Két házról van szó, egyik a 
zsinagóga, mint a vallási- és közösségi élet helyszíne, a zsidóság hitbeli otthona. 
A másik „ház” a lélek örök otthona („mennyei háza” -  írja a Szerző). A szóismét
lés az előző mondattal párhuzamot vonva tudatja, hogy az elhunyt vallásos ember 
volt, és azt is, hogy hazatért -  Isten égi házába.

„Nap nap után kérésé közeled vendég. Magad is csak vendég voltál lionn: vég
honod itt fogadott.” (11/53.)

Egy sors: vendégek által kedvelt vendéglős, aki maga is vendég volt a földön, 
hiszen itt élt egy ideig, majd eltávozott. Lelke az égben, teste a földben pihen.

„Küzdve a kór ellen lebírá a halált tudománya: Lopva lepé meg a kór s őt 
lebírá a halál.” (1/70.)

Orvos sorsáról, hivatásáról, halálesetéről szól a szójátékkal színesített vers. Tudós 
orvosról, ki a betegség ellen küzdve az idő előtti halál ellen harcolt. Váratlanul 
lepte meg a betegség ós legyűrte őt a halál. Kifejezésmódját, szellemességét vizs
gálva Rosner Ármin által gyűjtött humoros sírversek közé is lehetne sorolni.
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Vizsgálati szempontjaim függvényében analizáltam Lőw Immánuel Sírversek 
kötetének tartalmát. írásművei elemzésére — mint korábban említettem — az Olva
só fantáziájának függvényében számtalan más lehetőség adódik, hiszen tanulmá
nyozása során újabb és újabb oldaláról mutatkozik be Lőw Immánuel sírvers l<0l ■ 
tőisége.

Összegzés

Ha szubjektív vizsgálatom elveinek figyelembevételével olvassuk il kis Kl/eU't, 
tartalmának értelmezésével a szegedi Bét Olám39 különleges színes NZÖvegvilánit 
tárul elénk. Egy eltűnt közösség sokszintű élettere, az azt alkotó személyek |»IU»- 
me, életsorsa. Nem utolsósorban pedig a versíró Lőw Immánuel szelkmisége lük 
röződik a sorokból.

39 Az Öröklét Háza. A zsidó temető egyik elnevezése.
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A továbbiakban következzen elemzésein alapja, a kötet 1922. évi kiadásának le
írása!

Megjegyzés:
A jobb tájékoztatás és visszakereshetőség érdekében a verseket sorszámmal Lát
tam el, ezek a kötetben nem szerepelnek. írásmódban szöveghűen követem az 
eredetit, egy-egy ma már nem használt szóhoz, vagy eltérő helyesírási eseibez 
lábjegyzetben magyarázatot fűzök.
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Címlap felirata:
SÍRVERSEK

írta:
LŐW IMMÁNUEL 

Szeged, 1922.

Elsőként az ajánlás:
KEDVES ÖCSÉM 
LŐW GYÖRGY L. 
EMLÉKÉNEK40 

Nagykörű41 ismeretek tömegéhez az eszmeteremtő 
Ész s alakító kéz mesteri ujja szegült.

Testi kínod,42 szüleid nagy bánata, sírbavivője. 
Bölcsődtől sírodig szegte erőd, utadat. 

Csonka maradt műved, pályád kora sír szegezé43 be: 
Gyásszal, bánatosan írtuk e kőre neved.

A Szerző bevezető sorai:
Évtizedek során fölgyűltek nálam a sírversek. Egy sorozatot kiválogattam belő
lük. Sok családnak kedves emlék lesz e gyűjtemény. Nekem sok kedves eltűnt 
alak tükröződik benne. Nem adtam volna közre ezeket a sírverseket, ha azt nem 
remélném, hogy a sokszavú sírhatok szerzői talán egy kis tömörséget kölcsönöz
nek majd belőlük. Ehsz oly drága most a betűvésés!

Szeged, a numerus clausus harmadik évében.

Illusztráció:
A kis füzet 6. oldalán egy fekete-fehér fotó látható háttérben a cinterem monu
mentális épületével44

40 Lőw György Lipót
41 Mai helyesírással: nagykörű
42 Mai helyesírással: kínod
43 Mai szóhasználatban: szegte be (zárta le)
44 Tervezője Baumhorn Lipó t.
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A cin terem és környezete jelenleg

A 7. oldalon az első világháború elhunytjaihoz írt szöveg olvasható az alábbiak 
szerint:

A VILÁGHÁBORÚ 
SZEGEDEN ELHUNYT ÁLDOZATAI.

Küzdtetek! Oh, elapadt forrása a harcos erőnek:
Ifjan haltatok el, hadviselő feleink!

Nem fogadott be tömegsír jeltelen öble:45 begyűjtőnk46 
Itt szomorúfűzeink enyhe nyugalma alá.

Álomhüvelyező végnélküli létre kelétek47 —
Hálásan jelölők,48 hős fiaink, porotok.

45 Az eredeti szövegben a kettőspont előtt szintén szóköz található!
46 A 'begyűjtöttük’ szó régies változata
47 Értelmezésem szerint: álmot bontogató öröklétbe jutottatok
48 Mai szóhasználattal: Hálásan jelüljük
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Márványtábla és textusa

Az első világháborús hősök jel képes szarkofágja
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Sírversek

Kétsoros sírversek

1/1
Ábrándos lelkét örök ábrándnak hona hívá:49

Ott hona nem múló -  itt hona árva maradt.
*

1/ 2 .
A hűség vezetett, szeretet vala holtig iránytűd,.

Holtod után gyászol híven a hű szeretet.
*

1/3.
Áldott és békés vala lelked: mennybeli áldás

S béke fogadta midőn újra az ég fele tért.
*

1/4.
Áldott hamvadhoz könnyhullva zarándokolunk el:

Égi örök pihenőd mennybe keressük, anyánk!
*

1/5.
Áldott lelkületű hitves, testvér s anya voltál;

Áldott emléked őrizi hű kegyelet.
*

1/ 6.
Angyali ártatlan lélek lakozott e kicsiben:
Angyali karba korán visszavívé50 a halál.

*
1/7.

Angyali jó voltál lánykánk, kora sírba hányatlál:51
Itt siratunk, de ölel lelki honodban atyánk!

*

',p hívta
50 visszavitle
51 banya (Jót tál
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Angyali Margitkánk, korahúnytod sebhelye sajgó!
Csillapul, enyhül a bú: angyali üdv a tiéd.

*
1/9.

Az anya szívének szerelése, a hitves erénye
volt koronája: az üdv égi jutalma legyen!

*
I/10.52 53

Báj s szépség vala részed, anyánk, csoda volt jelenésed!
Tűrtöd -  az is csoda volt: mardosa, sírig a kín!

*

I / l l .54
Béke honába, anyám, békés szender vezetett át:

Béke honában anyám mennyei béke ölel.
*

1/ 12.
Béketűrés, odadás, magamegtagadó szeretettel -

ez tölté be szívét: elfeledetten55 e szív!
*

1/13.
Bölcs belátással gyengéd szeretet frigyesűle56

bernied hű férjem, jó, feledetlen57 atyánk!
*

1/14.
Csendesség s békébe telik vala58 élted a földön:
Hamvaliodó59 porodon béke honol s nyugalom.

*
1/15.

Drága, nemes lélek, szorgos kéz és szerető szív:
Jó anya, hű hitves hült60 pora nyugszik alant.

52 Polgár Margit (1886)
53 A külsőleg bájos hölgy, az anya lelkileg sokat kínlódott és tűrt, egészen halálig.
54 Özv. Scliulhof Lipótné (1884)
55 akit nem feledünk.
50 frigyre lép, egyesül.
57 U.a. mint a 22.
58 volt
59 hamvadó
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1/16.
Édes anyánk vigaszunk, bölcs útmutatónk vala60 61 míg élt.

Értünk mostan az Úr színe előtt könyörög.
*

1/17.
Egyetlen fiadé vala62 szűd;63 megtört a halálban.

Most fiadért könyörög mennyei üdvnek ölén.
*

1/18.
Egyetlen fia, özvegye gyászba borult. Pora mellett

Egy város s község gyászba borulva keserg.64 
*

1/19.
Egyetlen vigaszunk voltál, hogy Paulina elhunyt:

Gyász a mi osztályunk, mennyei üdv a tiéd.
*

1/ 20.

Együtt nyugszotok itt feledetlen gyermeketeknél:
Kettős mély gyászban gyermeketek szíve fáj.

*
1/21.

Életerőd férjed hunytán65 megtörte a bánat:
Gyermeki lm szeretet bánata őrzi neved.

*
1/22.

Elszakadtál tőlünk, örömünk vészé,66 veszve reményünk:
Adjon e hant nyugtot s üdvöt a mennyei kegy.

*
1/23.

Élt értünk. Szeretett minket. Munkála67 miértünk: 
Sírja fölött zokogunk. Őt befogadta az ég.

58____________________________________

60 Mai helyesírással: hűlt
61 Mint 60!
62 Mint a 25!
63 szíved
64 kesereg
65 elhunyt
66 elveszett
67 munkált, dolgozott
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1/24.
Életet adtál, életet vesztél: el nem vészé68 élted:

Él keblünkbe s örök élted a menny kebelén.
*

1/25.
Évtizedes buzgó sikeres munkára pihenj itt:

Mély gyásszal siratunk: mennyei béke Veled.
*

1/26.
Évtizedes kór gyötre,69 de enyhetadó70 szeretettel

Ápola71 liosszútűrő72 hitvesi odadás.73 
*

1/27 74
Fáradtál értünk és hitfeleid közügyéért:

Sír pihenése s a menny békeiryugalma veled. 
*

1/28.
Férjed dísze valál,75 védangyala gyermekeidnek.

Fohászuk sírodon: áldjon azúr meg anyánk!
*

1/29.
Féljed lm osztályosa, édes anyánk, keseregve

Kísértünk mikor itt szállt pihenőre porod.
*

1/30.
Félje keserg:76 szomorú egyedülségben77 maradék itt!

Nyugodjál,78 Fannym, isteni üdvben amott.
*

59

i un veszett el 
g< 'ütörte
n  egnyugvást adó 
ápolta.
(X relrnes, hosszan tűrő 
odaadás 
P ’osznitz Vilmos (1836-1899) 

  illái 
kfsereg 
©
piai helyesírással: nyugocOrtl
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1/31.
Földi bajok hulláma nem. ér itt, béke ölén vagy:

Gyötrődő létből mennyei üdvre keléi79 
*

1/32.
Földi törődés s munka után menny üdve fogadjon:

Bús fiaid gyászát hirdeti búsan e kő.
*

1/33.
Géza! Korán szálltál gyászunkra e sírnak ölébe:

Sírva jelöljük e sírt -  lelked egek fele szállt.
*

1/34.
Gyászol anővérid80 hunytan felújult kínos81 érzés:

Sírva sirattanak82 el hű rokonid83 s szüleid.
*

1/35.
G3'rermekek és unokák keseregnek, gyászol az özvegy:

Hűlt84 porod őrzi e kő hű szeretet jeleiil.85 86 87 
■*

1/36.
Gyermekek és unokák körítének8 6 igaz szeretettel:

Férjed a hű hitvest sírba követte korán.
*

1/37.87
Gyöngéd, hív szeretés párulva88 szilárd akarattal -

Ezt föd e h a n t... Siratunk, kik szeretőnk89 amíg élsz.
*

79 keltél
80 nővéreid
81 Mai helyesírással: huny tán felújult kínos...
82 elsirattak,.
83 Mai helyesírással: rokonaid
84 Mai helyesírással: Hűlt
85 Mai helyesírással: jeléül
86 Mai helyesírással: körítenek Jelentése: körbefognak
87 Dr. Herz Lipótné (1878)
88 Mai helyesírással: párosulva
89 szerettünk
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Gyöngéd, hőn szeretett szív nyugszik alant:90 91 kiragadta
Kit szeretőnk a halál élte delén közülünk!

*
1/39.

Háború92 áldozatát temetők93 ide gyászba borulva
Véreid, édes atyád: béke legyen pihenőd!

*
1/40.

Hamvaliodó94 poraid pihenőre e sírba tem ettük:
Hű, szerető lelked nincs a halálnak ölén.

*
1/41.

Hamvaliodó porod, édes apánk, itt nyugszik e sírban:
Gyermeki bú keserg95 végnyugvó helyeden.

*
1/42.

Harminc évig az özvegység fátylát viselé96 míg
Szétvált a mennyek fátyola lelke előtt.

*
1/43.

Hét fiadat neveléd97 boldogsikerű neveléssel.
Férjed boldogítád:98 mennyei béke veled!

*
1/44.

Hitt buzgón, szeretett híven, munkált99 becsülettel:
Itt hamvad pora, él lelke a menny kebelén.

*

90 Breitner Sámuel (1879) Löw I.: Kétszáz beszéd c. kötetben a verset más helyesírással 
írták. A Chevra történetében pedig „hőn szerető” szavakat használta a Szerző.

91 lent
92 Mai helyesírással: Háború
93 temettük
94 hamvadó
95 kesereg
90 viselte
97 nevelted
8 boldogítottad
9 dolgozott
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100
101

102

103

104

105

106

107

108

109

110
111
112
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1/45.
Hitvese, gyermeki ápolták odadó100 szeretettel:

Hü szeretet virraszt sírbeli álma felett.
*

1/46.
Hitvese, gyermeki -  gyász leve részük. E sír fogadá101 be

Hűlt102 porait, lelkét mennyei üdv fogadá.
*

1/47.
Hitvese, vérei mind mélységes gyászba103 siratják:

Hű kegyelet virraszt porladozó tetemén.
*

1/48.
Hőn lángolt szíved104 és fennkölt vala105 révedezése:

Álmod, a révedezőt, fejti, a tunnani fény.106 
*

1/49.
Élőn107 szerető anya s hitves volt, amíg108 éle109 a földön;

Szenteli emlékét gyermeki hű szeretet.
*

1/50.
Elősi halált haltál honért, hamvad hazahoztam:

Éj pihenése e hant, tunnan110 a hajnali pír.
*

1/51.
Hű anya, hű hitves! Jeligéd türelem s megadás volt.

Férjed, gyermekid111 gyásza zokog sírodon.112

odaadó
fogadta
Mai helyesírással: Elült
Elelyesen: gyászban
Mai helyesírással: szíved
fennkölt volt
(álmát)... (meg) fejti a túloldali fény
hűen, hűségesén
Mai helyesírással: amíg
élt
túloldali, túlsó
gyermekeid
Mai helyesírással: sírodon
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1/52.
Hű fele hunytával félszázad lánca szakadt el.
Nincs, széttép ve a lánc: eg5^befűzé113 eme sir!

*
1/53.

Hű fiaid szerető szívvel sírodra borulnak.
Munka után pihenést az anyaföld öle rejt.

*
1/54.

Hűséges szeretet, szigorú becsület vala114 jelszód:
Kincsként mindkettőt őrzi a liű kegyelet.

*
1/55.

Hűlt115 porod ittnyugoszik116 vérid117 szüleid közelében.
Áldott lelked az Úr mennyei üdvbe liívá.

*
1/56.

Ifjan kezdetted pályád; ifjan fejezéd118 be:
buzgó lelked az üdv égi honát kérésé.119 

*
1/57.

Ifjú!120 Reménye szülédnek az aggnak, e földi nyomorból
Tiszta nemes lelked ég fele téré121 korán.

*
1/58.

Istennek házát, amíg éltél, hűn gyakoroltad:
Most hazahítt122 Isten mennyei háza felé.

*

113 egybefűzte
114 volt
115 Mai helyesírással: hűlt
116 nyugszik
117 testvéreid
118 fejezted
119 kereste
120 Mai helyesírással: Ifjú
121 tért
122 hazahívott
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1/59.
Itt tetemed rolia123 sírnak ölén, ele hitünk kebelünkben

Hirdeti: ott nyugszik lelked a mennyek ölén.
*

1/60.
Jámbor igaz vala életed és békés vala124 húnytod.

Gyermeki s özvegyi szív őrzi erényeidet.
*

1/61.
Jámbor jótékony lélek tért vissza az Úrhoz:

Emlékét áldják gyermekek és unokák.
*

1/62.125
Jó anya, áldott légy! Kegyelettel e sírra borulunk

S szívbeli fohászunk: béke veled s nyugalom.
*

1/63.
Jóságos szíved ittporlik, hová férjed előtted

Tért nyugalomra. Örök béke nyugassza126 porod.
*

1/64.
Kebled utolsó sóhajáig127 szerető apa, hű férj
Voltál: nem feledünk. Nem feledés a halál!

*
1/65.

Kél virág sírodon128 s elaszik s aharaszt zizegése:
Lelked az égnek ölén új kikeletre virradt!

*
1/ 66.

Késő vénségig fiatalkori bájakiséré:129
Enyhe halálharccal hívta egébe az Úr!

*

123 rohad, porlad
124 volt
125 Lichteriberger Ábrahámné (1885)
126 nyugtassa
127 Mai helyesírással: sóhajáig
128 Mai helyesírással: sírodon
129 kísérte
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1/67.
Közszeretet körített,130 becsületben elaggva huny ál131 el:

Nyugodjál132 békén: menny nyugovása veled.
*

1/ 68.
Községed gyászolt, tieid siratának133 e sírnál:

Lelked mennyégnek fénysugarába merült.
*

1/69.
Küzdtél gyermekidéit örökös harc s áldozatokkal.
Ádáz, gyors halál: gyászt hagya134 csak mireánk.

*
1/70.

Küzdve a kór ellen lebírá135 a halál t tudománya:
lopva lepé136 meg a kór s őt lebírá a halál.

*
1/71.

Lelki hatás titkát kereséd137 búvár kutatással:
Lelked örök titkát tálja föl üdvben az ég.

*
1/72.

Megsiratták a szülők, testvérei és tanítói:
Földi reménye vészé138 el, mennybeli üdve maradt!

*

1/73.
Mély gyász ölte szüléd keseregve, oh ifjú, teérted:

Meghiúsult139 remény: jaj, kora sir fogadott!
*

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

körített
hunytál
Mai helyesírással: nyugodjál
siratnak
hagyott
lebírta
lepte
kerested
veszett
Mai helyesírással: meghiúsult
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1/74.140
Mézes ajakkal, lelkesítőn141 hirdetted az igét:

1.142 Ott.Elnémult szavad itt, zenged az Űr nevit 
*

1/75.143
Mint bíró ajogért, mint író .küzde144 a szépért 
Oh, hogy a hős küzdő oly kora sírt lele145 itt!

1/76.
Munkabírása146 delén munkás keze, oh, lehanyatlott!

Áldott emlékét őrizi hű kebelünk.147 
*

1/77.148
Munkaerőd, szigorú kötelességérzeted nem

Törte az aggkor meg: itt leve149 csak pihenőd!
*

1/78.150
Munkásság ifjonta, elaggva a hit türödelme151

Részed: amarra pihenj üdvöt emerre találj!
*

1/79.152
Nagyszívü153 asszony volt, jólelkű, hitében erős nő:

Hívő lelke örök égi honát kérésé.154 
*

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

Perls Ármin (Pécs, 1914)
Mai helyesírással: lelkesítőn 
nevét
Irányi Dezső (1900)
küzdött
lelt
Mai helyesírással: munkabírása 
keblünk-'
Dr. HerzLipót (1883) 
lett
Biedl ülés (1882) 
türelme
Friedmann Vilmo sné (1918) 
Mai helyesírással: nagyszívü 
keresi
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1/80.155
Néma ajak megnyílt156 s elnémula157 -  földnek örökre:

Megnyílt újra158 * amott: zengi a mennyben Urát!
*

1/81.
Nyíltszívű, nyílteszű, lm egyenes munkása a földnek!

Földhöz téré160 porod, égi honába szíved.161 
*

1/82.
Nyolcvanöt év terhét viseléd162 jámbor megadással:

Élsz az örök honban s él kebelünkbe hited.
*

1/83.
Oh be korán maradánk163 árván, be korán szakadott meg

Szíved oh édes anyánk! Élte szivednek164 örök!
*

1/84.
Oh te sokat szenvedt165 jámborszívű166 istenes asszony:

Hév ima kél berniünk: béke veled s nyugalom!
*

1/85.
Orvosi pályáját becsülettel futva be, nyugszik:
Sírja fölött kesereg özvegyi, gyermeki gyász.

*

55

56

57

58

59 

SO 
61 

62 

63 
Ő'l
65

66

Fisclier Hermina (1878)
Mai helyesírással: megnyílt
elnémult
Mai helyesírással: újra
Mai helyesírással: nyílt eszű
tért
Mai helyesírással: szíved
viselted
maradtunk
Mai helyesírással: szívednek
szenvedett
Mai helyesírással: jámborszívű
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1/86.107
Önfeledett odadás,16s anyaszív mélységes erője167 168 169

Szenteltek meg anyánk: menny nyugodalma honod.
*

1/87.
Ősi hitünk buzgalma vezérelt, élte buzogtál:

Istenes élet után égi jutalmad az üdv.
*

1/ 88.

Özvegyed, árváid, testvérid,170 atyádnak imája:
Nyugodjál171 a derűs mennyei béke ölén.

*
1/89.

Özvegye, gyenneki és unokák, mindenki kivel jót
Tett, siraták,172 amidőn végnyugalomra leszállt.

*

1/90.
Özvegyed, árváid, testvérid gyásza kisére173
Sírodhoz: nyugalom lengje körül porodat.

*
1/91.

Özvegyi gyásszal e sír nyugvóját hitvese gyásziá.174
Özvegyi gyászának hírnöke bús eme kő. .

*
1/92.

Özvegység fátylát viseléd,175 bútelt vala176 élted:
Itt pihenés s g}'ászunk, részed a béke amott.

*

167 Rosenfeld Nándomé (1909)
168 odaadás
169 ereje" - • ••
170 testvéreid
171 Mai helyesírással: nyugodjál
172 siratták
173 kísért
174 gyászolja
175 viselted
176 volt
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177

178

179

180

181

182

183

18'l

185

186 

187
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1/93.
Pajzán életkedv hevített:177 be korán szakadott meg!

Játszadozó lelked játszik a mennyek ölén!
*

1/94.
Ritka öregkort ért, egy század terhe nyomá178 el. ^

Emlékét őrzik gyermekek és unokák.
*

1/95.179
Ritka szerény lélek, hűség a család s hivatáshoz:

Ezt siratok, amidőn porhüvelyed temetők:180 
*

1/96.
Sírvatemettenek181 el testvéreid. Édes anyád szól:
Mennybe betért lelked, itt csak a por nyugoszik.182

*

1/97.
Szétszakító183 a halál szerető szívetek184 kötelékét:

Szétszakító a halál, eg3^beíűzé185 eme hant.
*

1/98.
Szíve nemes, gyengéd és hű, akaratja186 acél volt:

elhunytén kesereg gyermeki s özvegyi gyász.
*

1/99.
Szolgáló187 a családot, a hit s az ipar föladásit:

Munkás élet után itt pihenőre talált.
*

Mai helyesírással: hevített 
nyomta
Dr. Altwer Ármin (1885)
Itt nyomdahiba található, pont helyett kettőspont került a sor végére. A szó mai hasz
nálattal: temettük, 
temettek 
nyugszik 
szétszakította
Mai helyesírással: szívetek
egybefűzte
akarata
szolgálta
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188

189

190

191

192

193

194

195

196
197

198

MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE FÜZETEK 3

1/100.
Szorgalom és becsület, jámborság s hőn szerető szív.

Ez vezetett itt lenn: érte jutalmad örök.
*

1/101.
Távol föld becsűié,188 szülejéhez térve, reményük
Már-már teljesedék189 -  s oh, kora sírt lele190 itt.

*
1/ 102.

Távoli föld fia volt, gyökeret vert honi földben:
A honi föld fogadá191 hűlt192 tetemét ölibe.

*
1/103.

Tisztes elaggott193 fő, jámbor lélek, szerető szív.
Részed im ez vala194 itt, részed az üdv leve ott.

*
1/104.

Tíz év özvegyi gyásza betelt; egyesít az öröklét:
Melletted nyugoszik195 hitvesed, édes atyánk.

*
1/105.

Végbúcsú196 zord fájdalmával temetélek197 e sírba:
Itt a halál győz, ott a haláltalan üdv.

*
1/106.

Végóhajja198 szerint hazahoztuk anyánk pihenőre:
Emlékét s hantj át őrizi hű szeretet.

*

becsülte
teljesedik
lelt
fogadta
Mai helyesírással: hűlt
Mai helyesírással: elaggott
volt
nyugszik
Mai helyesírással: végbúcsú
temetlek
Mai helyesírással: vógóhqja
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199

200 

201 

202 

203

1/107.
Véled gyászoltunk, de rövid nap s gyászola199 lelkünk

Élettársat, anyát, porlad ózó szívedet.200 
*

1/108.
Véreid, édes anyád sajgó fájdalma virraszt201 itt:

Gyászunk emelte köved sírlakod202 ágya fölé.
*

1/109.
Zord idegenbe ragadta kicsiny sajkádat a küzdés:

Hős küzdelmek után révpilienőbe jutái.203 
*

gyászol
Mai helyesírással: szívedet
Mai helyesírással: virraszt
Mai helyesírással: sírlakod
jutottál
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Többsoros s í r v e r s e k

II/l.
Álmaidért küzdtél; a világ újjászületését204

Álmodtad: nem láthattad teljesülését.
Özvegyed, árváid, Sándor! keseregve keresnek:

Révedezőnek az ég nyújtja205 a teljesülést.
*

II/2.
Árva szívünk206 epedén keres édes anyánk: solia el nem

Tudja feledni minő jó vala207 a te szíved.
Nézz le reánk, mi any ánk, könyörögj értünk te az égben:

Meghallgatja az Úr az anyaszív sóhaját.208 
*

II/3.
Bölcs kezeden leve nemzeti érték gyógyfliveinkből.

Munkáltál a közért, közbecsiilés körített.209
Gyermekek és unokák körítének210 igaz szeretettel:

Vérző szívüknek gyógyfuve nincs csak a hit!
*

II/4.211
Búvár lélekkel szolgáltad e hon tudományát,
Hű szíved értünk vert, oh! Kora sírba pihen.

Évtizedes munkán védéd212 népünk szemefényét,213
Megtörtek szemeid -  könnybe borúla214 szemünk.

*

204

205

206

207

208

209

210 

211 

212

213

214

Mai helyesírással: újjászületését
Mai helyesírással: nyújtja
Mai helyesírással: szívünk
volt
Mai helyesírással: sóhaját
Mai helyesírással: körített
körítettek
FeuerNataníel (megh. 1932) tudós
védted
Mai helyesírással: szeme fényét
borul
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215

216

217

218

I
219

220 

221 

1222 

223 

22‘I
225

226

TUS.
Édes apánk közelébe kívánkoztál215 pillenőre;
Itt folyt boldog időd, itt kéréséi216 nyugovást.

Öt gyermek kesereg sírodon,217 de fohászra kel ajkuk:
Adjon néked az Úr mennyei üdvöt, apánk!218 * 

*
II/6.

Édes apánk, hű munkását im az Úr hazahívd. 
Szórva sugárát él szíved a mennyek ölén.

Hőn szerető szíved melegének rezge sugára220 
Rezgeti gyászunkon hő szeretet kömiyűj é t221 

Bánatos érzésünk visszfénye szíved222 melegének. 
Nyújtsa223 a síron túl égi jutalmad az Úr!

B/7.
Egyesített224 félszázados üdv; megelőzte a hű félj

És rideg özvegység gyásza maradt tereád.
Ő volt gondolatod míg élt, Ő hunyta után is:

Egyek voltatok ITT, egyesiilétek225 AMOTT:
Gyászolnak tieid, nem magzataid, de szívednek

Gyermeki: hű szeretet hálakönnyűje sirat.
*

n/8.
Egyetlen lányod zokog itt sírodon226 leborulva.

Mélán nézi minő bús vala életed itt.
Földi csalódásod sok volt, de a mennyei hit nem

Csalt meg: öröklétnek végtelen üdve körit.
*

Mai helyesírással: kívánkoztál
kerestél
Mai helyesírással: sírodon
Az eredeti szövegben is tévedés történt. A tartalmat vizsgálva nyilvánvaló, hogy
„apánk” helyett „anyánk” a helyes.
hazahívta
rezeg sugara
könnyét
Egy versben kétféle helyesírással, szerepel: szived, ül. szíved.
Mai helyesírással: nyújtsa 
Mai helyesírással: egyesített
egyesültök
Mai helyesírással: sírodon
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II/9.
Egyszerű és egyenes lélek, minden rokonodhoz

Hűséges szeretet -  ez vala227 díszed apánk!
Szent kegyelet gyászol nőd, gyermekeid, rokonidnak228

Szívében: nyúgodj,229 véled a mennyei üdv.
*

11/10.
Élte virágában sorvadt kora sírnak ölébe:
Hitvesi hű szíve230 itt pőrlik e sírnak ölén.

• • • OQ1Férje, szülője, fivére s akik szerelék, kegyelettel
Áldják emlékét: égi honába pihen.

*
11/11.

Élt jogért, nem önérdekéért.232 Nemes érzületében
Szinte különccé vált: élt ridegen s egyedül.

Gyorseszű,233 nem feledő, gyorsnyelvű, fürge kis ember!
Elnémult: az örök mennyei csend fogadá.234 

*
11/12.

Elv vezeté235 és hit: mindkettőt tántorodatlan 
Lelki szilárdsággal férfiasán követé!

0  vala236 széthúzó, tagolódó rétegeinknek 
Összekötő kapcsuk: nincs ki betöltse helyét.

*

227 volt 
228 rokonaidnak

Mai helyesírással: nyugodj 
Mai helyesírással: szíve

231 szerették
232 Önérdekéért 

Mai helyesírással: gyors eszű 
fogadta 
vezette 
volt

229

230

233 

23 'I

235

236
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11/13.
Enyhületet nem lelt bánat zokog itt keseregve:

Fáj, sajog újra237 sebünk hamvaliodó238 porodon.
Férjed, anyád, kicsiny árváid, mind kik szerétének,239

Áldják emléked, emlegetik nevedet!
*

11/14.
Félszázad búját, örömét hűségesen oszták:240

Félév gyásza után férje nejét követé!
Jótétes, kegj'es életű241 pár, kit e hant fogadott be.

Síron túl adjon égi nyugalmat az Úr.
*

11/15.
Férfi eréllyel eszély,242 jámbor, gyöngéd szerető szív

Műid, mind elvesztők: gyászba borulva sírunk.243
Gyermeked itt, árvád, kesereg, féljed teli búval:

Hantod alól lelked ég magasát kérésé244 
*

n/i6.
Férfieszély245 s nőnekkönyörülete párula246 benned: 

Hírneved az szerzé,247 * mennyei üdvödet ez. 
Egyleted őrzi neved; vezetéd24S hű lelkesedéssel 
S ő követett s nyomoruk gyámola, vigasza lön249 

Gyermekeiddel együtt zokogának250 az özvegyek, árvák, 
Jótevő élted napja midőn letünék.251

237

238

239

240

241 

1 242

243

244 

1 245

246

247

248

249

250

251

Mai helyesírással: újra
hamvadé
szerettek
osztották
Mai helyesírással: életű
ész
Mai helyesírással: sírunk
keresi
férfi ész
párosult
szerzett
vezetted
lett (volt)
zokognak
letűnt

B
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11/ 17.
Félj, testvérkesereg, szüle sir, nagyanyád zokog: első

Magzatod Ilka! Remélt, dédunokát s unokát.
Új252 éltetnem adott s szerető hű lelkedet

Visszahívd253 254 -  be korán. -  mennyei üdve felé.
*

11/18 254
Férjed gyászol e helyt s aki lányod volt szeretettel

Bárha te nem szülted, itt keseregve zokog.
A munkát szeretéd,255 Istenhez hű kegyelettel
Vonza szíved256 s immár Nála, egébe pihensz.

*
11/19.

Gyászolt testvéreknek utolsóját irn e sírra
Özvegye s gyermekinek gyásza, keserve bizá 257
Elszólttá258 sokat szenvedte! az Úr közülünk, el:

Elporlad tested, lelked örökre virul.
*

11/20 259
Gyermeki szívnek, mély búját jelképzi260 e kettős

Hant emlékköve: itt újul a gyermeki gyász.
Gyermeki gyász ernelé261 e követ: föl a béke honába.

Mennybe utal: vigaszát itt leli gyenueki szív.
*

252 Mai helyesírással: új
253 visszahívta
254 Czhrner Józsefné Johanna (1886)
255 szerette
256 Mai helyesírással: szíved
257 bízta
258 elszólította
259 Fried ma mi. Vilmos (1911)
260 jelképezi
261 emelte
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2 6 2  

2 63  

2 64

2 65

2 6 6  

261  

268

269

270

271

272

273

11/ 21.

Háborús évek után hazatért férjed fiaiddal
E jelöletlen hant zöld rögeit korcsól202

Béke dereng immár kínos* 263 évek múlta26'1 illán itt:
Néked anyánk az örök béke derengjen nnuUt,

*
11/22.

Hírlapíró,265 * vezető lélek, tele munkabíródul :'M'
Elvtagadó korban elveit el nem adá,

Gyorsröptű267 * keze megmerevítit, Ilii szíve kihűlő;'''11
Munka robotja után ny ugszik a béke ölén,

*
11/2 3 269

Elit s haza hű fia volt, hivatott ragyogó huhuláiuu:
Fénypályája sötét éjbe szakadt iszonyúul

Hő szívű férj s apa volt és hős szívíí270 orvos. A lmreban
Elvérzettértünk, álma legyen: diadalI

Hamvaliodó271 szívét hona szent röge őrzi békén,
Hitbuzgó lelkét égbe fogadta az Úri 

*
11/24272

Hit és nevelés szent munkáját szolgálva halálig,
Művészet s tudomány volt neked a hivatás.

Özvegyed és árvád gyászban keseregve zokognak:
Minket hőn szerétéi,273 áldjuk örökre neved.

*

kereste
Mai helyesírással; kínos
Mai helyesírással: múlta
Mai helyesírással: hírlapíró
Mai helyesírással: munkabírással
Mai helyesírással: gyors röptű
kihűlt
Langfelder Artúr (1916) törzsorvos
Mai helyesírással: szívű
hamvadó
Strasser Antal (1901)
szerettél
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11/ 25.

Hív szeretet köríté,274 rokon és idegen becsülék275 276 őt.
Akit a régi idők ősi erénye nevelt.

Hű emlékezet őrzi nevét. Üdv s égi dicsőség
Jutnak lelkének, csak pora nyugszik alant.

*
11/26.276

Hőn ápolt hivatásod a földön a hit bizodalma.
Üdvöd a mennyben ezért lön im a teljesedés.

Községed gyászol, sirat özvegyed, árva családod:
Békés volt élted, béke ölén nyugoszol.277 

*
11/ 27.278 279 280 281 282r)'jo oon ősiHőn szeretőnk, kínos érzéssel temetőnk kora sírba:

Özvegyed, árváid könnyű hullanak itt.
Hantodból, akönyázottból,2S2 a virág kikel és szól:

Nincsen e sírban, a menny fénye felé lebegett!
*

11/ 28 .

Hőn szerető szíved megtört: megtörve siratnak.
Kiknek dísze valál:283 véreid, özvegyed itt.

Özvegyi gyász emelé284 emléked, drága halottunk:
Márvány őrzi neved s hő szeretet művei285 

*

274 körítettéi
275 becsülték
276 Weisz Salamon (Lúgos)
277 nyugszol
278 Steiner Béla (1883)
279 szerettünk
280 Mai helyesírással: kínos
281 temettünk
282 A gyűjtemény nem tartalmazza több esetben a „könny” szót, ezért nincs összehasonlí

tása alap annak kiderítésére, hogy a Szerző szándékosan rövid „ny” betűvel írta, vagy 
nyomdahibáról van szó.

283 voltál
284 emelte
285 Mai helyesírással: művei



Ábrahám Vera: Lőw Immánuel sírversei 79

28 6

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

11/29.
Hőn szeretett fiú,286 * jó tanuló, a szülék s Uuiílókiuik'!,,/

Merned reménye veszett, sírba hogy ilL helyezünk I
Béke veled! Tieid fájdalma megújul o lumliu'il:
Fájdalmad megszűnt:288 részed a mennyei üdv.

*
11/30.

Húnytod289 után hazatért hű férjem, híí apa, testvér,
Itt a család közeién nyugszol a béke ölén.

Bánatos érzésünk enyhüljön a hit vigaszában:
Égi honába szíved290 huny tód után hazatért.

*

11/31.
Hű anyaszív voltál, bölcsen, fontolva javasló,
Gyermekeid sorsát bölcs szíveden viselőd.291
Távolban hívott el az Úr, pályád befejezted:

Végpihenőd itthon őrzi a hű szeretet.
*

11/32.
Hű férj, jó apa, hív fiú,292 oh soha nem feledünk el!

Fájdalmunk, gyászunk nap-nap után megújul.293
Páratlan gyengéd szerető szív porlik imitten294

Élete áldott volt: üdvteli. léte örök.
*

11/33.
Hű férj volt, jámbor hitű295 szíve dicsérte az Istent.

Csillaga jótét volt s példaadó becsület.
Hitvese gyászba borult, férjét kesergve296 siratta. 

Vigasza: lelke, a hű, égi honába repült.

Mai helyesírással: fiú
Mai helyesírással: tanítóknak
Mai helyesírással: megszűnt
Ebben a versben a liunytod szót kétféleképpen írták
Mai helyesírással: szíved
viselted
Mai helyesírással: fiú
Mai helyesírással: megújul
itt
Mai helyesírással: hitű
keseregve
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11/34.
Hű odadó297 szorgosság. Benne leléd298 hivatásod.

Benne valál299 boldog, benne törött meg erőd.
Hitvesi hű kebel és szerető anyaszív, mely egyetlen

Lányáért dobogott, porlik e sírnak ölén.
Jóságos lelked nyugodalmát lelte a mennyben.

Itt siratunk: lányod, féljed, anyád, tieid.
*

11/35.
Hűséggel szeretéd,300 ápoltad atyánkat, a földi
Lét minden gondj át véle megosztva híven.301 *

Özvegyi fájdalmad megtörte erődet, utána
Áthaltál az örök mennyei honba, anyánk!

*
11/36.302

Ifjú303 erődben, a boldogság teljéből304 a földi
Édenből kiragadt, oh Zsiga, a szörnyű305 halál!.

Oh, oly gyász van-e még, aminővel e sírba temettünk.
Oh van-e g3rógyító ír, ha megújul e seb?

Nyúgodjál306 s véled csecsemő fiad itt kora sírban:
Egy vigaszunk csak: az üdv égi honába te vársz!

*
11/37.

Itt várt édes anyánk, ide hoztuk hamvad e sírba.
Alkonyodó napodon itt fogadott anyaföld.

Ott is vára szüléd s az öröklét réve kinyílván
Újrakelő307 napodat mennyei üdv fogadá308 

*

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

odaadó
lelted
voltál
szeretted
Mai helyesírással: híven
Kohn Zsiga (1883)
Mai helyesírással: ifjú
teljéből
Mai helyesírással: szörnyű
Mai helyesírással: nyugodjál
Mai helyesírással: újrakelő
fogadta
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309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

11/38.
Jó nagyanyánk, szerető szívű309 agg, idejére szokatlan

Művelt lelkű nő nyugszik e sírnak ölén.
Eljöttünk, unokák, hogy földi porodhoz e fej fát
Tennők: menny fele int -  lelked örök laka az!

*
11/39.

Községed szeretéd,310 űzéd311 iparod becsülettel,
tiszta nevet szerezél,312 rám maradott örökül.

Édes anyám elhunyt,313 egy évnek gyásza ragadt el
Téged is édes apám s én maradék egyedül.

Egyesül egyetlen fiatok kadisában314 ikergyász
Értetek: itt együtt béke ölel titeket.

*
11/40.

Küzdöttél a jogért s értünk odadón315 pihenetlen.
Végpihenésedre kísért316 özvegyi, gyermeki gyász.

Gyászt hirieszt317 s vigaszt emlékezeted köve némán:
Végbúcsú gyászát, végtelen üdv vigaszát.

*

11/41.
Majsa szülé318 Mózsit: jámbor szülejét319 szíve320 mélyén

Mózesi hitnek ölén istenesen követé.
Istened elhívott az öröklét boldog ölébe:

Bánatos érzelmünk ott keres, édes apánk!
*

Mai helyesírással: szívű
szeretted
űzted
szereztél
Mai helyesírással: elhunyt
Kadis = a halottakért mondott ima
odaadón
Mai helyesírással: kísért
adsz hírül
szülte
szülőjét
Mai helyesírással: szíve
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11/42.
Megfeszített munkád sikerén naggyá leve házad.

Özvegyi, gyermeki gyász őrizi, áldja neved.
Sírlakodat mély gyász emelé321 békés pihenésül:

Érzi szívünk:322 az öröklét ragyogása honod.
*

11/43.
Megtört szívet rejt ez a sír; küzdelme nehéz volt:

A művészi tökély csúcsa felé epedett.
Megszakadott323 ifjan, nem bírva a köznapi terhet:

Sir örök álmából égi tökélyre viradt324 
*

11/44.
Mennyei üdvöt adott, mennyből alá lépve a földre

Angyali bűbájjal áldva mosolyga325 reárn.
Boldogsága tetőze:326 új327 éltet igére a féijnelc.
Félt -  sejtett -  iszonyú! Oh hol az égi mosoly?-

Álom volt-e, való-e? A boldogság az, a gyász ez:
Álom anyúgalom328 itt, élte amott a való.

*
11/45.

Messzevaló tudományt keresénk,329 gyógyítana ujfönt:330
Messzünnen hoztunk búsan e kertbe Lacink!

Szótlan bú jelezője e szólatlan síri emlék:
Jelzi -  emelve fejét -  mennyei véghonodat!

*

321 emelte
322 Mai helyesírással: szívünk
323 megszakadt
32,1 Mai helyesírással: virradt.
325 mosolygott
326 tetőzött
327 Mai helyesírással: új
328 Mai helyesírással: nyugalom
329 kerestünk
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11/46 331
Mint polgárt becsület, miiit férjet, apát szerető szív.

Mint vallása flát buzgalom és kegyelet,
Múlt iparost ügyes és avatott kezű332 munka diszíté:333

Őrizi emlékét szívbeli mély kegyelet.
*

11/47.
Morvák földje szillé,334 Tisza rétje nevelte szakíró

Gazdává az erős fájú öreg katonát.
Másfél évtizedet betegágyba szögezve heveit el:

Föllábadva pihent lelki derűnek ölén.
Hitvese, hű osztályosa Almája siratja:
Munka, törődésért sír pihenője a bér.

*
11/48.

Munkám, életem, üdvöm hű osztályosa voltál:
Sírodat oh, drágám, őrizi szent kegyelet.

Mint ki szülőt gyászol gyászoltam gyászod időjén:
Áldott, jó lelked mennybe kereste imám.

*
11/49.

Munkás, pallérozott, egyenes s elvébe megálló
Lélek: földi javad tisztes úton335 kereséd.336

Itt leltél pihenést, lelked tovavágya337 anyánkhoz:
Véle a síron túl mennyei üdv egyesít.

*

331 PollákCs. Adolf (1886)
332 Mai helyesírással: kezű
333 Mai helyesírással: díszítette
334 szülte
335 Mai helyesírással: úton
336 kerested
337 Mai helyesírással: tova vágya
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11/ 50.

Munka, szünetlen igyekvés rabja valál. kimerülél!339
Munka után nyugalom részed a sírnak ölén.
Özvegyed, árváid, testvéred, atyádnak imája:

Nyugodjál340 békén mennyei béke ölén!
*

11/51.
Műgonddal s iparos kézzel házát alapítá,341

És fél századon át közbecsülés körité 342
A tórát szolgálta híven,343 hallgatta az igét.
Mennybe a hű sáfárt Istene visszahívá.344 

*
11/5 2 345

Nagyszívű, éleseszű346 asszony vala,347 férfi eréllyel
Irgalmas, hívő lágy szívet egyesitett348

Összefogó kezeink bölcsen vezeté:349 a nyomorral
Vívott350 harcunkban anyja nyomán haladott.
Gyászteli élet után pihen itt fia, lánya poránál:

Vélük a mennyekben Istene egyesité351 
*

338

339  

3-10 

3-11 

3-12 

3-13 

3-1-1 

3-15 

3-16 

3-17 

3-18 

3-19

350

351

voltál
kimerültél
Mai helyesírássál: nyugodjál
alapította
körítetté
Mai helyesírással: hívta 
■visszahívta
Polgár Kolien Teréz (1909)
Mai helyesírással: nagyszívű, éles eszű
volt
Mai helyesírással: szívet egyesített
vezette
Mai helyesírással: vívott
egyesítette
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352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

11/53.
Nap nap után kérésé352 közeled vendég. Magad is csak

Vendég voltál hon: véghonod itt fogadott.
Útrakelél353 öregen testvérkereső szeretettel:
Visszakísérte354 porod gyermeki hű szeretet.
Hívő, hű lelked, merevült anyaszíved e sírból

Menny fele szállá355 * anyánk! Hév ima száll nyomain.
*

11/54.356
Négy gyermek gyászol, keseregve az özvegyi fátyolt

Hordja, ki kéttizeden boldogan éle veled.
Gyöngéd, hű békés kebeled köztük feledetlen:

Hivő hűségük égi honodba keres.
*

11/55.
Nyájas, előzékeny, kegyes érzésű kebeledben

Munkabírás lakozék357 és szigorú becsület.
Ezt örökítjük meg sírodon.358 Mélyén hazatéré359

Porhoz hűlt360 tetemed: szellemed is HAZATÉRT.
*

n/56.
Oh egyedül s árván maradék:361 nővérem, atyámat

Édes anyám he hamar, jaj be korán követéd.362
Gyászba borulva sírunk:363 vérid, fiad és mi, az árvák.

Akiket ajnárzál:364 mennybe kereslek anyám!
*

kereste
útra keltél
Mai helyesírással: visszakísérte
száll
Grossmami Mór (1886)
Munkabírás lakozik
Mai helyesírással: sírodon
hazatért
Mai helyesírással: hűlt
maradtam
követted
Mai helyesírással: sínink
ajnározíál
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11/57.
Orvosolál365 fél századon át sok kórbeteg embert,

Hű hivatás szeretet nem hagya366 el sohasem.
Értünk küzdöttél félszázadon át becsülettel.

Özvegyi, gyermeki bú sírva zokog sírodon367 
*

11/58.
Orvos lánya valál,368 orvosnak hitvese, anyja:
Harmadik öltőn át gondoza369 hű tudomány.
Dalszerető lélek jellemzett s ős egyenesség:

Égi zenébe merült lelked a dalszerető.
*

II/59 370
Orvosolál, kezeiéi371 hivatás szerető odadással:372

Kórodnak nem adott orvoslást tudás.
Hű lelked hazatért: az öröklét fénye övezzen:

Gyászunk, fájdalmunk orvoslója hitünk.
*

11/60.
Őre valál373 te hitünk s házunknak az ősi erényben:

Hamvahodó374 poraid őre a hű kegyelet.
Gyermekeid, vejeid gyászát eme kő örökíti.

Hőn szerető lelked mennyei üdve örök.
*

305 orvosoltál
36(3 hagyott
367 Mai helyesírással: sírodon
368 voltál
309 gondozott
370 Zápoiy Nándor (1850-1931) neves orvos
371 Orvosoltál, kezeltél
372 odaadással
373 voltál
374 hamvadó
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mi.
Paulina, jó lányunk, kora Mnytodon375 oh de kesergünk.

Testvéred, rokonid gyásza viiraszt376 sírodon.377
Oh, te sokat szenvedi378 s vérzett anyaszív, te ki értünk

Küzdöttél holtig: béke nyugalma veled!
*

11/62.
Példaadó éltét aggkor koronája diszíté 379
Áldva körítik e sírt gyermekek és unokák.

Jó anya, itt porlad tetemed, de a lélek, amely csak
Bennünket szeretett, menny sugarába ragyog.

*
11/63.

Példányképe valál380 a barát, férj s édes apának:
Fáradtál, tűrtél, sírodon im zokogunk.

Hit, becsület vezetett, neved él és el nem enyészik:
Áldás környezi azt s őrzi a szeretet.

*
11/64.

Példás, jó gyermek s szerető hű férj vala381 végig:
Élte delén, be korán, érte a vég aj élést!

Gyászbaborult382 hitves könyörögve borul le e hanton:
Esdeklő szava szól: mennyei béke veled!

*
11/65.383

Ritka erély, vasszorgalom és híven szerető szív.
Buzgó jámborság dísze övezte e nőt

Gyermekek és unokák szereték384 s tisztelve siratják:
Hűséges lelkét mennybe fogadta az Úr!

*

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

Mai helyesírással: hunytodon
Mai helyesírással: virraszt
Mai helyesírással: sírodon
szenvedett
díszítette
voltál
volt
Mai helyesírással: gyászba bonüt
Krausz Amália (1884)
szerették
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11/66.
Ritka szerény lélek, rokonért dobogó szerető szív: 

Ezt siratok, amidőn porhüvelyed temetők. 
Hült porod itt nyugszik szüleid, vérid közelében: 

Áldott lelked az Úr égi honába híva.385 
11/67.

Sír lelkünk, János! Váratlan kór kora sírba
Elragadott tőlünk! Néma keservbe szívünk.386
Ifjú valál,387 csupa életerő. Örök életű lelked
El nem enyészik: az Úr égi honába merült.

*
n/68.

Sírjelölő gyásszal tieid tartozva porodnak
Sziklaszülött388 jellel sírlakodat jelölék.389

Értük vert szíved, sohanap nem csüggede390 gondod:
Értük lelked az Úr színe előtt könyörög.

*

n/69.391
Sokszínű álmaidat festé392 ecseted: kiragadta 
Gyávamerény orvul lágy színező393 ecseted. 

Révedező szemed ah! Megtört. Sugaratlan mélység! 
Mennyei fénynek ölén sződd színes álmaidat.

385 hívta
386 Mai helyesírással: szívünk
387 Ifjú voltál
388 Mai helyesírással: szikla szülött
389 Sírlalco da t j elölték
390 csüggedt
391 Heüer Ödön (1924)
392 festette
393 Mai helyesírással: színező
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394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

nn o .
Sorsod fordultán szakadott meg erős szíved/94 így lön395

Senyveteg és kora sír hűlt396 porod itt fogadá:397
Özvegyed, egy fiad, egy lányod, vöd unokáid

Esdve könyörögnek itt: béke veled s nyugalom!
*

n / 7 i 398
Szent egylet, kórháza, e sírkert szendergői,
Önzetlen kegyelet: gondjaim ez vala399 itt.

Gyermeki s községe s a szent egylet siraták400 őt:
Önrendezte e kert porhüvelyét fogadá.401

Oh kegyes életű agg, késő unokák koronája:
Nyúgodjál402 békén, részed a mennyei üdv.

*
11/72.

Szorgos fáradozás őrlőköve őrölte holttá.
Munkád bére, fiam, hosszú403 haláltusa volt.

Itt fogadott síri404 ágy, lehanyatlott vaskezed, árván
Gyászol anyád, véred: ég nyugovása veled!

*
11/73.

Távol hitvesed, édes anyád, kicsinyed s híveidtől405
váratlan hullott sír idegen röge rád.

Elhoztuk tetemed; szerető szívünk hazavágyta:
Itt fogadá406 ölelő enyhe ölébe a föld.

*

Mai helyesírással: szíved 
lett
Mai helyesírással: hűlt 
fogadta
Scliáfer Mózes Joachim
volt
siratták
fogadta
Mai helyesírással: nyugodjál 
Mai helyesírással: hosszú 
Mai helyesírással: síri 
Mai helyesírással: híveidtől 
fogadta
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11/7 4 .
Tűrve, tanítva nevelt, gondozta, becézte övéit.

Bánatos özvegyi gyász fátyola lengte körül.
Játszadozó unokák mosolyán eleven leve lelke.

Értük a mennyek ölén zengve dicséri Urát.
*

11/75
Váratlan húnytod megrendítette tiéid:407

Megrendülve kísért408 itt kora sírhoz a gyász.
Rendítetlen e kö hirdesse: örök szeretettel

Mindvalamig409 dobban, őrzi szívünk410 nevedet! 
*

11/76.
Vasszorgalmú411 igyekvésed megtörte erődet. 

Férfikorod teljén itt fogadott kora sír!
Hőn szerető félj, jó apa, testvér s hű fiú412 voltál: 

Gyászunk lett pályád bére s a mennyei űdv.

408 Mai helyesírással: kísért
409 addig amíg
410 Mai helyesírással: szívünk
411 Mai helyesírással: vasszorgalmú
412 Mai helyesírással: fiú
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Összefoglalás

Lőw Immánuel sírversei 
Textusok a szegedi neológ izraelita temetőben

A Szegedi Bét Olám a maga több ezer sírhelyével és emlékkövével többsíJkú feldolgozási 
módot kínál. A számos lehetőség közül a Szerző eddig nem vizsgált területet választott. 
Lőw Immánuel 1922-benkiadott sírvers gyűjtemény ét analizálja.

A monográfia két részből áll. Az első részben a Lőw dinasztia és a költészet .kapcsoló
dását mutatja be, majd szubjektív rendezési elvet alkalmazva (pl. családi, státusz, hiva
tás, jellem, vallási élet, életsors stb.) osztályozza a költeményeket. Emellett a főrabbi 
sírversekben használt egyedi kifejezéseiből válogat. A példákat táblázatokba rendezett 
verssorokkal demonstrálja. A kötet fotói illusztrációul szolgálnak.

A monográfia második része az eredeti, szöveghűen közölt és lábjegyzetekben magya
rázatokkal ellátott Sírversek kötet.

A monográfia egy tervezett szegedi temetői sorozat kezdetét jelenti. A következő, kötet 
A szegedi zsidó temetők története címmel 2010-ben kerül nyilvánosság elé. A sorozat 
harmadik darabja pedig, melynek társszerzője Markovics Zsolt főrabbi, A Bét Olám H id 
jai Szegeden címmel jelenik majd meg.

Abstract

Immánuel Lőw's Rhymed Epitaphs 
Texts in tlie Neolog Jewisli Cemetery in Szeged

The Bét Olám in Szeged contains several thousand tombs and memória! stones, whieli unit 
be examined in several ways. The autlior decided to analyse Immánuel Lőw’s collüUiuil 
of rhymed epitaphs publislied in 1922. These texts have never been scientifically UMiin- 
ined before.

The monograpli consists of two paris. The firstvolume deseribes (he conncclion of Ihü 
Lőw dynasty witlr poetry. The poems are classified on a subjective basis, according lo 
family status, avocation, character, religious life, life story, etc. The unique expressions 
used in Ilié clrief rabbi’s rhymed epitaplis can alsó be found here. The selected examples 
are illustrated by tables of verses. The volume contains photographs as well.

The second part of tlie monograpli is entitled Sír\>ersek [Rhymed Epitaphs]. The poems 
intliis volume are original texts supplied witlifootnotes.

The monograpli is Ilié first volume of a series about tlie graveyards in Szeged. The 
next volume is to be publislied hl 2010 and is entitled A szegedi zsidó temetők története 
[History of (he Jewish Cemeleries in Szegedj. The tliird volume, A Bét Olám nagyjai 
Szegeden [The Great Representatives of Bét Olám in Szeged], is co-written by Lhe chicf 
rabbi Zsolt Markovics.
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