Levelezése Löw Immánuellel
Fokos Dávid egyik utalásából1 értesültem, hogy a tudós szegedi főrabbi
emlékére gyűjteményes munka készül. A sajtó alatt lévő mű szerkesztője,
Scheiber Sándor professzor, érdeklődésemre levelében közölte, hogy fontosnak
tartja a tudománytörténeti és karakterológiai tekintetben is értékes Löw-Ievelek
publikálását. Közölte azt is, hogy birtokában vannak olyan levelek, amelyeket
Kálmány Löw Immánuelhez írt.
Mindeddig sajnálatos módon alig tudtunk valamit e két nagy szegedi tudós
egyéniség életéről, életük mélyebb lelki motívumaiból. Kálmány Lajosról például
Móra Ferenc egykori nekrológján2és Ortutay Gyula magántanári előadásán3kívül
alig jelent meg egy-két alkalmi cikk, tanulmány és néhány levélközlés.4
*
Kálmány Lajos életére és rendkívüli egyéniségére Móra Ferenc hosszabb
visszaemlékezése5 és Bálint Sándor néhány érdekes anekdotája6 szolgáltatott
adatokat.
Kálmány Lajos életében és halálában egyaránt tragikus sorsú magyar tudós
volt. Élete csupa harc a népért és a néptudományért: „A magyar folklorisztikai
kutatás klasszikusa” - mondta róla Viski Károly7 - , és mégis élete tele van
csalódással és visszautasítással. Halálában sem járt jobban: hiába hívta föl Móra
szülővárosának „nagyszavú” embereit és testületéit, hogy tegyék jóvá a Kálmány
ellen életében elkövetett bűneiket, még máig sem történt semmi. Emlékét nem
hirdeti szobor, utcanév, de még egy egyszerű emléktábla sem. Művei - a magyar
népköltészeti kutatás kiapadhatatlan forrásai - alig néhány nagyobb könyvtárban
hozzáférhetők; tanulmányainak gyűjteményes kiadása is késik. E mellett gazdag
kézirati hagyatéka is fölhasználatlan. Móra beszámolója szerint, halála után
„előkerültek a magyar tudományos élet vezető alakjaitól Kálmány Lajoshoz írt
levelek, köztük még a hetvenes évekből valók is, Kálmány Lajos levélfogal
mazványaival együtt, és becses adatokat nyújtanak megírandó életrajzához;
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MNy. XLI: 29 I jegyzet.
Ethn. 1919 : 94-99.
Szellem és Élet. 1941. IV: 191-202.
Féj a Géza: Nagy vállalkozások kora. Bp 1943 ,94-103. Ortutay Gyula: Kálmány Lajos ismeretlen levelei.
Délvidéki Szemle, 1943: 120-124. Lévay Endre Kálmány Lajos ismeretlen levele Délvidéki Szemle. 1943:
557-558, Legújabban tőlem: Kálmány Lajos harcai. Puszták Népe, 1947. 112-118.
5 A: utolsó magyar sámán - A szegedi tuhpántos láda Bp 1936 I 205-219
ft SzOgedi Pétör: A nótáspap. Délmagyarország 1946. dec. 25.
7 Népr. Ért 1927 39
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és előkerült Kálmány Lajosnak vagy tíz fascikulust kitevő tömérdek kézirata,
jegyzete, köztük nyilván sok kiadatlan is, egy irdatlan rengeteg, amely évekre
dolgot fog adni kincskereső kezeknek. Az örökösök, Kálmány Lajos testvérének,
Ferencnek gyermekei, a kéziratokat nagylelkűen a Nemzeti Múzeumnak, a
könyveket és leveleket a szegedi Somogyi-könytárnak engedték át.”8
Egy ideig teljesen ismeretlen volt a két részre szakított Kálmány-hagyaték
sorsa. Féja Géza úgy vélte,1*hogy a kéziratok a különc Sebestyén Gyula fürdő
szobájában rothadnak. Sebestyén Kálmányhoz írt leveleiből valóban az sejthető,
hogy Kálmány neki küldte el kéziratos gyűjteményeit kiadásra, azt azonban
semmi sem indokolta, hogy ezek Sebestyénnél is maradtak. Csodálatos módon
nem nyúlt azonban senki a hagyatékhoz.
A szegedi Somogyi-könyvtárban hányódott Kálmánynak fönnmaradt
levelezése. Móra Ferencen kívül (aki egy levélrészletet közölt is belőle)10
tudtommal csak Viski Károly és Bálint Sándor nézte át a gazdag forrásanyagot.
Viski Károly véleménye - a Somogyi-könyvtár igazgatója. Szőke Mihály szerint az volt, hogy értékes anyag, de publikációra nem érdemes. Bálint Sándor néhány
levelet lemásolt, de - úgy tudom - eddig még nem közölte. Csodálatos, hogy ezt
a gazdag forrásanyagot Ortutay Gyula sem ismerte: néhány, tulajdonába került
levelet közölt tőle," és csak a Móra által idézettre hivatkozott,12 noha ezeknél
sokkal jellemzőbbek és értékesebbek is vannak a hagyatékban.13
Amikor a hagyatékot a Somogyi-könyvtárban H. g. 684. katalógusszám alatt
kerestem, madzaggal összekötött, összevissza kevert, néhol sáros, poros csomagot
találtam. Nem sokkal később gondosan, kemény táblás dobozba helyeztette
a könyvtár igazgatója, így a külső veszedelmektől a jövőben óva lesz. Ahhoz
azonban, hogy a leveleket használhassuk, rendezni kellene az anyagot. Annak
idején valaki - talán maga Móra - ábécérendben félíves papírokba tette egy-egy
tudós és író Kálmányhoz írt leveleit, ez azonban ma már teljesen összekeveredett,
s nekem kellett újból, nagyjából helyükre raknom.
Sajnálatos, hogy a mai napig sincs részletesebb tudomásunk a Nemzeti
Múzeumba került Kálmány-hagyatékról sem. Úgy látszik, tévedett Féja, mert ez
a hagyaték „mégsem Sebestyén fürdőszobájában lappang, - mint egyik levelében
(Békéscsaba, 1947. jan. 3.) írta - állítólag a Kisfaludy-Társaság kiadatlan
népköltési gyűjtései pihennek ott. Midőn már egészen fenyegető cikkeket írtam
a Kálmány-hagyaték rejtegetöi ellen, kiderült, hogy ott a hagyaték a Nemzeti
Múzeumban, csak eddig nagyszerényen hallgattak róla. Bizonyára érdekében
8 Ethn. 1919 : 99.
9 Magyar irodalomszemlélet. Bp., 1942. 13-14,
10 Ethn : i. h.
11 Délvidéki Szemle : i. h.
12 Szellem és Élet: i. h.
13 Vő, tőlem: A Kálmány Lajos Kör. Tiszatáj, 1947. I sz.
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állott valakinek, vagy valakiknek.” Fél Edit szíves levelében (Bp. 1947. jan.
8.) közölte velem, hogy „a Kálmány-kéziratok a Néprajzi Múzeum Ethnológiai
Adattárában vannak, egyelőre rendezetlenül. Rendezésük, mint azt az azokat
kezelő kollégámtól tudom, igen nagy munkát venne igénybe. Ezt a munkát el
is kezdte évekkel ezelőtt Vargyas Lajos kollégánk, akit azonban a bombázások
és ezekkel kapcsolatos veszedelmek megakadályoztak munkája folytatásában.
Legújabban Ortutay Gyula vállalta a kéziratok rendezését, s úgy tudom, az
átkérési, ill. átadási folyamat el is indult.”
Ortutay magántanári előadásában valóban ígéretet tett, hogy Kálmánynak
kiadatlan kéziratait megmenti a magyar tudományosság szám ára.14 A
munkálatokról még nem értesültünk, noha jó lenne legalább egy jelentést
olvasnunk: mit tartalmaz a hagyaték, s milyen állapotban van? Kálmány cikkeinek
utalásai,15Móra és Ortutay által is idézett levele,16továbbá Sebestyén hozzáírt le
velei alapján legalább három önálló gyűjteményt sejtek a hagyatékban. Ki akarta
adni a Hagyományok 3. kötetét és Alföldi gyűjtés c. gyűjteményét, továbbá ő látta
el jegyzetekkel és rendezte sajtó alá Ipolyi Arnold gyűjteményét,17 amelynek
második kötetét Elegyes gyűjtés címmel szintén földolgozta, és elküldte kiadásra
készen Sebestyénnek.
Szeghy Endre Kodály nyomán arról értesített,18hogy Kálmány hagyatékában
kéziratos dallamlejegyzések is voltak; ezek fölkutatása folyik. Fölhívta a
figyelmemet, hogy ezek földolgozásán kívül ajánlatos lenne azt is kutatni,
Kálmány szövegei élnek-e még a nép ajkán?
*
Kálmány Lajos az Ős-Szeged tiszta magyar televényéből szakadt ki, s
mindvégig a Szegedről kirajzott19temesközi magyar parasztság között élt. Móra
meleg megemlékezése, a leveleiben talált adatok, Ortutay méltatása egyaránt
azt bizonyítják, hogy nemcsak a nép közt élt, de szorosan együtt élt a néppel,
egy követ fújt vele, s egyre jobban magára szedte szokásait. Izzó népszeretete
élete során többször szembeállította a dzsentri főszolgabírókkal, svábokkal,
germán észjárású, vérű egyházi fölötteseivel éppúgy, mint néha, például szőregi
kópián korában, 1883-ban, szerbekkel, zsidókkal.20 „Ki milyen magyar: - írta
itt - mennyire viseli szivén a magyar ügy érdekeit.” Ezt a magyar embert találta
14 Szellem és Élet, i. h. 195.
15 Pl Ethn. 1914:36-38.
16 Ethn.; Szellem és Élet. i. h
17 A/ első kötet megjelent a Magyar Népköltési Gyűjtemény Új Folyama 13. köteteként Ipolyi Arnold
népmesegxűjteménye címmel. Bp. 1914.
IK All'. Tud. Int. évk., I. Szeged. 1946., 72.
19 Arad. 1882. VI-X1I. I. Reizner János: Szeged és Délmagyarország. Szeged. 1895. 11.
2(1 Szegedi Híradó 1883. márc. 24.. ápr. 15 . ápr. 24., 26. stb

Levelezése Löw Immánuellel
meg Kálmány, a katolikus pap. a szegedi zsidó főrabbiban, Löw Immánuelben.
Barátságukra sok adat került elő a Scheiber professzor által publikált Kálmány-féle
levelekből is.21 Bálint Sándor szóbeli közléséből tudom, hogy Löw és Kálmány
osztálytársak voltak a szegedi piarista gimnáziumban. Barátságuk nyilván innen
ered. Löw Immánuel bizalmas, közvetlen hangú levelei elegendően bizonyítják,
hogy a két szegedi tudós később is igen jól megértette egymást, és életük folyamán
mindvégig barátságban éltek.
Nagyon jellemző erre vonatkozóan Kálmány Lajosnak egy levéltöredéke,
amelyet valamelyik irodalmi társaság elnökének írt, udvariasan visszautasítva
a fölajánlott tagságot.22
Kedves Elnök Úr!
Szegeden, testvéreimen kívül Elnök Úr és Löw Mandi az, kiknek örömest állok
készséges szolgálatukra. Elnök úrnak annál is inkább, mert szívességét többször
igénybevettem s így az illem is úgy hozza magával, hogy kitüntetőleg megkereső
sorainak eleget tegyek. Ha mindemellett is azt vagyok kénytelen ideírni: Ne vegye
rossz néven, hogy a meghívást el nem fogadhatom, csak következetes maradok
múltamhoz.
Adjon az isten [így!] a társaságuknak a társaság ügyét szívén viselő sok oly
tagot, mint az Elnök úr! akkor a társaságuk virágozni fog, ezt tiszta szivemből
kívánom, de én semmiféle új társaságnak adott szavamnál fogva tagja nem
lehetek, csak a melyiknek most tagja vagyok. Magyar ember a szavát megtartja,
ezt teszem én is. ”
(A levélfogalmazvány ezzel befejeződik, aláírás stb. hiányzik.)
Kálmány Lajos tehát két legjobb barátja egyikének nevezi Löw „Mandit”.
Ugyanez a meleg baráti hang tükröződik egyéb levelezésükben is.

*
Az eddig előkerült levelek időrendben a következők.
1.
stb.)

(Levél. Hátulján Kálmány keze vonásaival számadások: „aug. 10. 84 írt.”

Szegeden, 1883jan. 18.
Kedves Barátom,
Lacival este beszéltem, de eredménytelenül, mert azt mondja, hogy nem
21 Scheiber Sándor: Kálmány I.ajos leveleiből Löw Immánuelhez. Tiszatáj, 1947. 4. sz. 33-37.
22 Fehér papíron, „Szeged. 191..., Oltványi-u. 2." nyomtatva. A beírt kelet: 1918. február 18.
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tehet semmit. Most már csak Polgár
Gáborral akarok beszélni, de ezt csak
holnap vagy holnap után tehetem,
m iért is türelm et kérek. Servus!
Viszontlátásra!
őszinte barátod L. Mandi
2 . (Levél)
Szeged, 1885. nov. 2.
Kedves Barátom,
szép értekezésedet nagy érdeklődéssel
vettem és olvastam. Fogadd érte
szív é ly e s kö szö n etem et. ír ó i és
tudományos m[űkö]désedhez továbbra
isjó sikjert] kívánok baráti üdvözlettel
maradtam
őszinte híved Löw
Immánuel

3.
(Levelezőlap, „Szeged 91. dec. 21. E 9” és „Ó-telek 91 dec 28”
postabélyegekkel. „Főtisztelendő Kálmány Lajos plébános úrnak,23 Magyar Sz.
Márton, U. p. Ó Telek” címzéssel.)
Kedves Barátom, bocsáss meg, hogy csak ma felelek: nem találtam semmit
s különösen a macskáról nem. Csak a németekre vonatkozólag mondja Hehn,
Culturpflanzen undHaustiere 345 lap: „Die Katze wurde das Lieblingstier dér
Freya, dér Liebesgöttin... ” Zsidó forrásokban semmi hasonló sincs. Hogy a
bibliában a macska még nem fordul elő, tudod. A későbbi irodalomban héberül:
háthűl, aram nyelven sunnara. A szüléssel sehol semmi összefüggésben nem áll,
csak az fordul elő, hogy a csecsemő gyermeket óvni kell tőle, mert megtámadja,
amit a félvad macska bizony meg is tesz.
Szívélyes baráti üdvözlettel
híved Mandi.

4. (Levél).
Kedves Barátom, az Ellemért-4 a pósta-bélyegről tanultam, ne rójj meg
érette.
Soha olyan igazat nem mondtál, mint mai leveledben: mindenben igazad
23 Kálmány ekkor még segédlelkész volt.
24 Németelemér; Kálmány szeged-rókusi bukása után csanádpalotai plébánosságáig itt káplán (Ethn. 1919:
97).
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van. „Önképzőkör felnőttek számára” a legtalálóbb elnevezés, amelyet ki lehet
a társaság25számára eszelni. Engem egyébiránt ne szidjál, mert én az alakulás
óta soha semmi ülésen nem voltam és százszor megbántam, hogy beléptem.
Most még csak nevetséges az állapot: ha elkezdődik a „ működés ” -pökedelem lesz.
De azért a te értekezésedet2*felolvasom, legalább lesz egyszer valami értékes a
sok reporter-munka közt. A correcturát hova adja Bába?27Én szívesen elolvasom,
de úgy hiszem neked is el kellene olvasnod. Talán az elsőt te, a másodikat én.
A Dobsa ajánlása valóságos komikum: de a forrására jó szimatom van.
Nagyon tévedsz, ha azt gondolod, hogy „ holmi hírlapi cikkek írására
pazarolom ” időmet. Tudományos munkáimat s cikkeimet németül írom, mert
aki Magyarország bpesti egyetemén a tudományt akarja hirdetni, annak ki kell
keresztelkedni. Ilyen viszonyok közt nincs kedvem szolgálni a magyar tudományt.
Ha ez megszűnik és például Goldzihert, aki akadémiai tag, kinevezik egyetemi
tanárnak, akkor igen. Látod, milyen őszinte vagy>ok. Te azt nehezen értheted,
mennyire bánt az, mikor azt hiszik a cultusminislériumban, hogy a tudomány
fokozódik - a kereszttűztől.
Egyebekben áldjon meg az Isten és tartson meg tudományos hajlamaidban.
Sz. 18-31/X-92.
Baráti szeretettel híved Mandi.

5. (Levelezőlap, „Szeged, 912 okt. 3 1. E 8” postabélyegzővel,
„Főt. Káhnány Lajos ny. plébános úrnak, helyben,
Oltványi-u. 2.” címzéssel.)
csüt. este
Kedves barátom,
nem tudunk DeliIáról semmit, csak ami Jud. 16, 4—18 verseiben áll. A név
etymológiája ismeretlen: sok bolond kísérlet történt megmagyarázására, de nincs
megbízható megoldás. A Septuaginla egyébiránt Aa/aSa-t ír, d-vel. Szt. Jeromos
paupercula-nak vagy situla-nak próbálja magyarázni az Onomasticumban, de
nincs igaza. Örülök, hogy végre megindul a nyomtatás! Üdvözöl híved
Mandi.

6. (Levelezőlap, „Szeged, 916, ápr. 27” postabélyegzővel,
az 5. sz. alatti címzéssel.)
Szeged, 1916. IV. 26.
Kedves barátom, van-e valami könyveidben májusi ünnepről, májusfáról
25 A Dugonics Társaságról van szó: Kálmány- noha alapítói közé tartozott (Szegedi Híradó. 1883. jón. 10.)
- keserűségében kilépett a társaságból. (Szegedi Napló. 1893. ápr, 29.). Ítéletét így a személyes sérelem
torzíthatja.
26 A csillagok nyelvhagyományainkban. Szeged, 1893.
27 Nyomdauilajdonos, Kálmánv kiadója.
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és hasonlóról. Én nem találom meg benne, de te bizonyosan tudod, hol kell
keresnem. Legkésőbb vasárnapig kellene a felelet, a posta pedig most lassan
jár. Hogy vagy mindég?
Szíves üdvözlet híved Mandi

*
Egyelőre ez a néhány Löw-levél került elő a „Kálmány Lajos levelezése.
Irodalmi és magánlevelek” címmel őrzött szegedi Kálmány-hagyatékból.
Kálmánynak az egyes levelekkel kapcsolatos előzetes levelei vagy válaszai
bizonyára Scheiber professzor anyagából még előkerülnek. Az itteni anyagban
is van azonban néhány levél, amely úgy látszik, Löw Immánuelhez íródott.
Hogy Kálmány elküldte-e vagy sem, s ha igen, hogyan került hozzá vissza, azt
egyelőre nem tudhatjuk.
, ■■
. i «v*t,
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1. (Levél.)
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Kedves Barátom!
Ü d vö zö llek öröm ü n n ep ed
a l k a lm á v a l, s a jn á lo m , ho g y
ünnepeink szertartásai következtében
jelen nem lehetek testestül, de lelkileg
közietek vagyok s vendégkoszo
rúd legtisztább s jobb óhajtásaival
egyesítem az enyémet.
Szerető barátod
Szöregh, 1882X11/25
Kálmány Lajos.

2. (Levél.)
Kedves Barátom! Boldog új évet! Azt hittem, hogy ekkorára Ipolyi ki lesz
nyomatva, még bele se fogtak, Krizával bajoskodnak, most fűzik, nekem ugyan
van, Sebestyén nekem ajándékozta az első készen levő példányt karácsonyra, a
többi, mint az Athenaeumban láttam, be sincs fűzve, illetőleg most már be lehet,
de mikor ott voltam XII/21, csak a nálam levő volt készen. Annál sebesebben
nyomathatják most már Ipolyit, a M. N. Gy. XIII. kötetét, melyet azután az én
gyűjteményem követ, melyre nem bírtam a kilencvenes évek elején (1892, ha igaz,
a levél itt van, csak ki kellene keresni) a várostól még 200 koronái sem kapni.
Hanem én most majd összeelegyitem egyéb adatokkal s igazán szép, értékes kötetet
állítok ki. Hogy ez a tervem annál jobban sikerüljön, megvettem Dáhnhardtot
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30 márkáért, csak olyan mint a tied, egy kötés, kértem 30 márkáért Teubnertől,
nem értem czélt, megvettem Liebisch-től (Leipzig) s az Isten őrzött, hogy Köhler
Kleinere Schriftenjét meg nem kaptam 60 márka helyett - ennyit adott a Múzeum
érte - 7 márkáért. Mind erről pedig azért írok, hogy ha Dáhnhardt IV kötetet ad
ki mostanában, légy szíves, értesíts! hogy azt isfelhasználjam. Mondok egy mesét,
te tudod, hogy titeket is ott hagytalak, mint Szí. Pál az oláhokat, s én az ilyenekért
nem kapadozom, kivált most, hogy nem vagyokfungáló pap. Jó hogyfelmentem,
ajánlani akartak Kisfaludy-társaságbeli tagságra, már a működésem is le van
írva, csak a beleegyezésem hiányzott, hogy nyomatott ívet kapjon minden tag,
melyen van az ajánlott. Határozottan ellentmondtam. Kifejtettem, hogy nekem,
mint nem fungens papnak, ma már ily dolgok nem kellenek; míg más embernek
segíthet a helyzetén, használja az! De erről ne szólj senkinek! Annyit írhatok,
hogy csak úgy tudják némelyek az életrajzomat (s az adatokat gyűjtögetik) mint
én.28Annyi bizonyos, hogy I-ször kivált Szeged népe II. kötetével megdöntöttem
azt a téves nézetöket, hogy az Alföld a ballada-nemüekben szegény, csak Erdély
valami.
Az én „ Gyönyörű Bán Katá ”-m (Szeg. II. 169). ha Greguss ballada elmélete
alapján akarsz ítélni, szebb még a székely Molnár Anná-nál is, pedig ezt tartják
csak valaminek; pedig a legtöbb változatban megsérti az erkölcsi törvényt s
nem bűnhődik Molnár Anna, mint Gyönyörű Bán Kata, kit az anya nem ereszt
be s gyermeke csonytyai [így!] mellett, ki ellen vétett, halt meg. A most közlendő
komáromi szép leány2'2pedig tovább mind egy hónapig motoszkált a nagy fejűek
fejében Pesten. Mentül többször olvassa az ember, annál szebbnek tűnik fe l az a
lány, valóban megérdemli a szép jelzőt a ballada szempontjából. 2) az ördögből
csináltam demiurgot,30 megmutattam e kozmogóniás nyomokat s ha most közli a
társaság, lehet, hogy szerencsésebb gyűjtők kerülnek nálamnál s az altai mondának
s talán még a vogul Reguly-félének is nagyobb töredékeit hozzákfelszínre. A jö vő
év elején jelenik meg a vérszerződésféle adat az Ethnographiában,31 melynek
értelmében a 7 vezér vérint való testvér volt, mely szerint mikor itták a boros
verőket, az igéket is kellett mondaniok, hogy a szerződést megtartják, mit az
idevonatkozó adatokból nem tudtunk. Szóval ajövő évjónak ígérkezik rám nézve s
28 Kálmány szerepének és jelentőségének tudatában volt mindig. 1918.februárjában a hercegprímáshoz írott
kérvényében (csanádpalotai plébánossága utáni nyugdíja ügyében) önérzetesen írja: „Életrajzommal, mentül
nagyobb tért foglal cl a népismeret tudománya, mentül jobban művelik, annál többet fognak foglalkozni." A
csanádpalotai plébánosságot kérve, a pénzügyminiszterhez írt kérvényében az indokolás negyedik pontjában
öntudatosan, de „a szerénység megsértése nélkül” arra hivatkozik, hogy megmentette a temesközi és összegedi magyar néphagyomány kincseit.
29 Ethn. 1914 (25): 36-38.
30 Ortutay (i. h.) elítéli, Féja (i. h.) irodalmi szempontból kiemeli Kálmány ez irányú munkásságát Ortutay
szerint Kálmány a korabeli szokás szerint (Grimm. Ipolyi) „elkalandozott” a tudománytalan mitológiai
világban. Mégis „Kálmány a mai gyűjtőnek ezen a téren is segítségére siethet”, müveinek jelentősége tehát
ezen a ponton is kétségbevonhatatlan (i. m. 200).
31 Rthn 1912. (XXIII): 38-46., 100-101
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az énjóakaróim (?) - Némethen kezdve32- kik azt hitték, hogy mármarosi gyémánt
vagyok s ha hozzám érnek, elporladok, látni fogják csalódásukat, mentüljobban
csiszolnak, annál jobban ragyogok, mi őket bosszantja, csakhogy tűrniök kell.
Az a szürke ember is, ha tudta volna, hogy én még dolgozni is bírni fogok, még
ily hangon se írt volna, ahogy írt, stb. Allah növessze meg a szakálladat a jövő
évben s le ne vágd, így ismerjük ezután a szegedi Löw rabbit, nagy szakállal,
mint atyádat; boldog új évet
barátod 1911. Xll/31,
Kálmány Lajos

3. (Levél. Válaszul Löw idézett 6. sz. levelére; kelt mindjárt másnap,
1916. IV. 27. A szokásos nyomtatott papíron.)
Kedves Barátom, Mandi!
Május a németeknélfordul inkább elő, nem a magyaroknál, mint ünnep, értem
május 1-ét. Itt az Alföldön régebben Zentán, a palócz eredetű Csanádapátfalván s a
tót eredetű Csanádpalotán láttam, hogy a legények a kedvesük háza előtt májusfát
állítanak; de ezt magyarnak nem tekinthetem, inkább a németektől eltanult
szokásnak. Nálunk a tavasz ünnepét inkább - mondhatni - pünkösd foglalta
le, a babonáskodásokat Szentgyörgy. Pár szót találsz róla Ipolyinál, ugyanezt
elmondja Kandra Kabos is a Mitológiája 217. lapján. Gyűjteményeimben csak
annyi van: Szép a virágosfa Május hónapjába (Szeged, II. k. 30. I 4. sz. dal), de
ezt is megtalálod Szakái Z. (Cimbalom, 8. lap) dalai közt; tehát ez sem a néptől
származott. Újabban a szotyi Miskák (szoczialisták)33 a németek után akarnak
május elsejéből a magyar városokban ünnepi szokást csinálni, de a magyar
falvakban itt az Alföldön mit sem tudnak róla, hacsak most meg nem jegyzik,
hogy május elseje van, hogy az órák számítását megbolygatták.34 Még babonát
sem kötött a magyar május hónapjához.
Azt kérded, hogy vagyok? Dolgozgatom és javul a lábom. Hogy erősen dolgo
zom, azt az írásomból látod; mikor ily karmolást látsz írás helyett, akkor vagy
sokat írtam aznap, vagy sokat sétáltam. Jó, hogy a köblös nótávalfoglalkoztam,33
32 Németh József püspöki helynök, Kálmány fölöttese Temesváron. Jellemző adat: Egy zavaros fegyelmi
ügyben Kálmányhoz írt 1769/1879. sz., az év augusztus 4-én kelt levelét - az egyházi ügykezelés szokása
szerint - így fejezte be: „legjobb akarója: Németh József püspöki helynök.” Kálmány - aki ekkor szajáni
káplán volt - sorra javítgatta a helyesírási, nyelvhelyességi és fogalmazási hibákat, és az utolsó sort így
egészítette ki: „ nyúzni legjobban akarója”. Kálmány a köteteiben sem tagadja szembenállását fölötteseivel:
„A Csanádi egyházmegye kormányának szerencsés megváltozásával nagy a reményünk, hogy a jövőben több
olyan akadék el lesz hárítva, mellyel a múltban kilzdcnünk kellett.” (Szegednépe, 3: 193. jegyzetek.) Ugyanott
írja: „E kötet megjelenését a megelőzőjétől nagy idő választja el, minek többféle oka van. Nem ismertetjük az
okokat, lesz erre alkalmunk későbben más kötetben, hol megjelöljük mindazokat az akadékokat, melyekkel
gyűjtésünk alatt a magy ar népköltés kárára találkoztunk; be fogjuk leplezetlenül mutatni a törekvésünk elé
gátakat gördítő személyeket.” Vö. Pesti Napló, 1881: 75. sz.
33 Ez korántsem pejoratív, inkább népi, tréfás elnevezés. Kálmány szimpátiával fordult az alföldi agrárszocialista
mozgalmak felé. (L. a Szeged népe 1. és 2. kötelének bevezetőjét.)
34 Célzás a május elsején kezdődő háborús nyári időszámításra.
35 Ethn. 1914 (XXXV): 343.
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rájöttem, hogy Reizner hadarakat állított egyik munkájában rólam. Azt írja, mert
nem bírtam a papválasztáskor (mint a nép mondja) a többséget megszerezni, azért
írtam a Gyermekijesztők értekezést36és Hunfalvyt hamisan idézem. Látszik, hogy
ítéletében felületes, mint a munkájában; Varga F. Szeged története hozzáképest,
értem a munkájához képest, gondolkozó főre valló munka.37 En Szegeden
megbuktam, számot vetettem magammal és azt határoztam el, hogy a Dugonics
társaságból, miután a társaság együkfeladata Szeged érdekét előmozdítani, kilépek,
mit meg is tettem, s ha nem bántanak, hanem békében hagynak, továbbállok s el
van intézve a dolog. Nem, nekik nem volt elég, hogy megbuktattak, hanem még
piszkálódtak is. Először csak a szegedi lapokban, ez még tűrhető volt, de mikor
a pestiben is azt láttam, hogy folytatni akarják; akkor nekiültem és megírtam a
Gyermekijesztőket. Igazat írtam, benne egy vonás sem hamis. Most, majd ha a
hiedelmeket kidolgozatlanul közkézre adom, hogy mások dolgozzák fel, majd
ki fo g tűnni, hogy milyen nagy hatással voltak az itt lakó szlávok (= szerbek),
németek Szeged hagyományaira. A német, szláv hatást, ha Jánoska (Reizner) szót
sem ír műveiben, hogy Szegeden ilyenek is voltak, még akkor sem lehet tagadni.
Ami pedig a kazárokat illeti, kiket én zsidó vallásúaknak jeleztem, legalább egy
részének annak kellett lenni, ezért nemcsak nem szabad haragudniok, hanem ha
okosak, azt mondják, hogy sokat köszönhet nekik az ország. Miveltebbek is voltak,
mint a magyarok, meg volt bennök a kereskedőszellem, mely nélkül Mátyás király
alatt a szerémi borokat nem adták volna el a külföldön, a külfölddel kereskedelmet
nem űzhettek volna. Kabarokról, kazárokról Hunfalvy az általam idézett lapokon
szól. Majd ha Szegednek kerül olyfia, aki készültséggel írja meg Szeged történetét,
minek következtében el is tudja olvasni azokat a sorokat, amelyek az Árpád- és
vegyesházi királyaink intézkedéseiben foglaltatnak, sok szépet mondhatunk a
tatárjárástól a mohácsi vészig élő szegediekről, kiknek a most élők csak árnyékai.
Még egyet! A világnak alakulásait,3S melyet a Dugonics-társaságban akartam
felolvasni, de Lázár39ellene volt 1893 első negyedében, szinte az van mondva a 79.
lapon, hogy hagyományaikon, kazár, kabar nyomok észlelhetők, ezt az értekezést
pedig korteskedő szándékból írtam s ha Bába nem késik, a választás előtt ki van
nyomatva és nem utána egy nappal, mindezt tudhatta volna Reizner is, mert neki
is küldtem belőle a megjelenése után, nem gondolhatta tehát, ha az eszét bérbe
nem adta, hogy én úgy akarok pártot szerezni, hogy rosszat mondok róluk.'1"
Reiznert az bántotta, hogy a Gyermekijesztőkben (23. lap) csalóknak mondtam
a szegedieket; hogy valóban azok, ma sem tagadhatják, pedig háborús világban
36
37
38
39

Ethn. 1893: 225-247., 314-322.
Vö. a 3. sz. jegyzetben mondottakkal.
Világunk alakulásai nyelvhagyományamkban. Szeged. 1893.
Lázár György szegedi polgármester, a Dugonics Társaság elnöke. Kálmány nagyon neheztelt rá; egy kelet
és cim nélküli, naplószerü feljegyzésében ezt írja róla: „Hogy Lázár György megfelelt a nevének testileg az
utolsó időben, láttuk; de hogy lelkileg is ilyen volt, azt csak sejtettük a nevezetesebb intézkedéseiből, most
pedig - ha igaz. amit a Friss Hírek ír: t. i. hogy rajta múlt, hogy Szeged a pozsonyi akadémiát meg nem
kapta - akkor cl is hisszük.”
40 Móra azzal is magyarázta Kálmány bukását, hogy a város urai szerint „néminemű hazaárulásban is ludas
volt. Olyasmit állított, hogy a szegedi magyarság nem éppen keveretlcn magyarság, van abban kun is. török
is. tót is. rác is. görög is. dalmát is." (Ethn. 1919: 96.)
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vagyunk. A szegedi urak azt hitték, hogy piszkálnifognak először, azután konczot
dohnak, mint kitetszik ez abból, hogy 1893 augusztus havában most báró Dániel
Ernő Eleméren gratulált, mint kisteleki plébánosnak, majd akkor megjuhászodom.
No, ezt Kálmánytól nem fogja elérni senki. Dánielnek is megmondtam, mikor azt
mondta, hogy Tisza Lajos mondta neki. hogy köszönöm Tiszának a jóakaratot,
de nem leszek, nem pályázom.41 Csak azt sajnálom, hogy Jókai, József fhczg is
írt tudtomon kívül olyan embereknek Szegedre, kik nem érdemelték meg. Azért,
ha valaki főispán, még nem méltó, hogy Jókai megtisztelje.
A köblös-nóta ügyében írt Dr. Kecskeméthi42 sorait szépen feldolgoztam s ha
igaz, nemsokára meg fogjelenni. Késik, mert az Ethnographiafolyóiratból még
az idén egy szám sem jelent meg. Háborús az idő!
Szerető barátod Kálmány Lajos.

4. sz. (levelezőlap. „Szeged 916. ápr. 29-i” postakelettel, a 2. sz. szegedi
postahivatalnál föladva. „Főtisztelendő Dr. Löw Emáijnuel úrnak, főrabbi,
Helyben, izraelita plébánia-hivatal” címzéssel.)
Kedves Barátom!
Elkerülte afigyelmemet, van egy hiedelmünk májusra: Május elsején éhomra
vizet köl inni; akkor egésségös lösz az embör. (Szőreg.J
Szeged, 1916. IV. 28.
Szeretettel Kálmány Lajos
*

így elevenednek meg leveleiken át a két szegedi tudós problémái, harcai.
Emlékül tegyük ezeket sírjaikra, figyelmeztetve mindenkit, akit illet, hogy a két
tragikus sorsú tudóssal szemben sok jóvátenni valója van a magyar tudományos
és közéletnek.
Semitic Studies in Memory of Immánuel Löw. Bp. 1947.

4 1 A megkezdett, de befejezetlen mondatok Kálmány izgatottságára mutatnak.
42 I . a 12. sz jegyzetet A pótlás már nem jelent meg. Dr Kecskeméti Ármin makói főrabbi a magyar
népköltészet zsidó vonatkozásaival is foglalkozott L. doktori értekezését: A „zsidó a magyar népköltészetben
és szinnnurodalomban Bp , 18% (Dr Schciber Sándornak köszönöm ezt az adatot)
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