
Kálmány Lajos 
és Löw Immánuel barátsága

Kálmány Lajos és Löw Immánuel barátságáról már írtam a Scheiber Sándor 
szerkesztette Löw Immánuel-emlékkönyvben (Semitic Studies in Memory o f 
Immánuel Löw. Bp., 1947). Pontosabban, tekintettel az emlékkönyv tárgyára, 
Löw Immánuel és Kálmány Lajos barátsága címmel közöltem Löw Immánuelnek 
Kálmányhoz 1883 és 1916 közt elküldött hat levelét és Kálmánynak Löwhöz 
1882 és 1916 közt írott három levélfogalmazványát meg egy postai levelezőlapját. 
Különnyomatot készített számomra Scheiber Sándor. Ez volt életem első 
különnyomata.

»

Löw Immánuel emlékezete

A dolog úgy kezdődött, hogy Fokos Dávidnak a Magyar Nyelv című folyóirat 
1945. évi 1. számában megjelent írásában, lapalji jegyzetben olvastam, hogy 
a kilencvenévesen, 1944 júliusában elhunyt tudós szegedi főrabbi tiszteletére 
gyűjteményes kötet készül. Levélben jelentkeztem a már sajtó alatt levő mű 
szerkesztőjénél, Scheiber Sándornál, a budapesti rabbiképző intézet igazgatójánál, 
s ő készségesen fogadta ajánlatomat a Somogyi-könyvtárban őrzött Kálmány- 
hagyaték Löw-leveleinek és Kálmány Löwhöz írt fogalmazványainak, 
levelezőlapjának közzétételére.

Közölte azt is, hogy az ő birtokában vannak viszont Kálmánynak Löwhöz 
írott levelei.

Én akkoriban a Tiszatáj körül bábáskodtam, így megajánlhattam Scheibemek, 
hogy a Kálmány-leveleket közölje a szegedi folyóiratban. Ez így is történt: a 
Tiszatáj 1947. évi 4. számában Kálmány Lajos leveleiből Löw Immánuelhez 
címmel megjelent a levelezés másik fele. Mi is készítettünk számára 
különnyomatat^ Tiszatáj Füzetei 10. számaként. Sőt kapcsolatunk úgy mélyült 
el Scheiber Sándorral, hogy a mi Kálmány Lajos Körünk rendezett 1947. július 
20-án a városházán fölolvasóülést az időközben szegedi földben újratemetett 
Löw Immánuel emlékezetére, s ezen Scheiber Sándor tartott Löw Immánuel és 
a zsidó néprajz címmel előadást. Ez olvasható Folkór és tárgytörténet címmel 
összegyűjtött müveinek első kötetében. Előadását így fejezte be:

„Löw folklorisztikus témáinál átbúvárolta a rájuk vonatkozó szakirodalmat. 
Ebben — különösen a magyar vonatkozásokban — sokat okult a hozzá mindvégig 
ragaszkodó barát, Kálmány Lajos, a legnagyobb magyar folklorista munkáiból 
és személyes érintkezésükből, amelynek közvetlenségéről és meghittségéről
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levelezésük is tanúskodik. Kálmány Lajos szellemében cselekszik a nevét 
viselő kör, ha Löw Immánuel szent emlékének áldoz. Egy haláláig és azon túl is 
mellőzött, nagy magyar tudós szellemében jár el, ha igazságot szolgáltat annak 
a Löw Immánuelnek, aki külföldi katedrákra és világvárosokba hívó szóval és 

. kecsegtető ajánlatokkal szemben szülővárosához utolsó percéig hü maradt, és 
akit városa — 91. évében, vakon, megbélyegzetten — kivetett mggából.

Hogy a hazatalált koporsó igazságos földben nyugodjék.”

Párhuzamos életrajzok

Kálmány is, Löw is Szegeden született. Löw 1854. január 20-án, Kálmány 
1852. május 3-án. Löw a régi zsinagóga tájékán. Édesapjának,~L"ö w Lipót 
főrabbinak lakásáról Löw Immánuel is csak annyit tudhatott, amennyit megírt a 
szegedi zsidók történetéről Kulinyi Zsigmonddal közös könyvének 205. lapján 
jegyzetben: „A hitközség lakásul 1850[-ben] saját Korona utcai épületét, melyben 
később kórház volt, engedte át. 1856-ban a templommal régi zsinagógával] 
szemközt levő Pollák Katalin-féle házat bérelte ki 600 frtért, 1860. május havában 
a Politzer-, most Weisz-féle ház földszinti bal szárnyát bérelte ki 700, később 
600 forintért, melyben a család Löw halála után is lakott, mikor is a házbirtokos, 
Weisz Károly, az özvegy által megtartott lakást ennek 400 frtért engedte át.”

Löw Lipót utolsó lakását— T. Knotik Márta jóvoltából — azonosítani tudjuk: 
ma is megvan a Hajnóczy utca 1/B alatt. Ideje lenne márványtáblával megjelölni 
annak a főrabbinak emlékhelyét, aki elsőként hazánkban 1844-ben a nagykanizsai 
zsinagógában magyarul prédikált. A mai Hajnóczy utca 23. sz. ház helyén 1856- 
ban létesített zsidókórház, „mely addig a főrabbi lakásául szolgált”, tehát amely 
Löw Immánuel szülőháza lehetett, a Vízkor, 1879. március 12-én romba dőlt. 
Csak a Kiss Dávid áltúl 1860-ban épített két szoba maradt meg; ezeket Kiss Dávid 
1880-ban helyre is állította.

Kálmány Lajos Maros u. 22. sz. alatti szülőházát is lebontották. Ezért helyeztük 
el 1947-ben emléktábláját az Oltványi u. 2. sz. ház falán, ahol elhunyt.

A forma szerint két, a valóságban másfél év különbség ellenére nyolc éven 
át egy osztályba jártak a kegyes oskolában, a piarista gimnáziumban.'Kálmány 
ugyanis az első osztályt megismételte. Az 1862/63. tanév nyomtatott közös 
értesítője szerint bizony latinból és mennyiségtanból elégtelent kapott. Annak 
idején még nem számokkal, hanem szavakkal osztályoztak. Kálmány figyelme 
szórakozott, szorgalma csekély.

1863 őszétől jártak Löw-yeJ egy osztályba. Itt már Kálmány figyelme is, 
szorgalma is kellő. Löwé viszont: figyelme feszes, szorgalma ernyedetlen. 
Tantárgyi minősítése végig kitűnő, egyedül szépírásból jeles. Annak idején a/ 
értesítő föltüntette a helyzetszámukat: rangsorukat az osztályban. A 140 tagú (!) 
osztályban Kálmány a 40., Löw a 3. volt. Jellemző, hogy kik voltak előtte: a 2.
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Szivesy László, az 1. Bamberger Béla. Mindhármuk neve után ez áll. héber. Csak 
később lett szokás az izr. rövidítés. A makói gimnáziumban, amikor Tömörkény 
István tanult ott, az m. v., azaz mózesvallású volt a gyakorlat. De ne térjünk 
napirendre a jelenség fölött: a szegedi piarista gimnáziumban 1864-ben az első 
osztály első három tanulója — zsidó volt. S ez nem zavarta kegyes atyákat.

Végig gimnáziumi tanulmányúikon megmaradt ez a kettősség. Kálmány 
elégséges volt, Löw kitűnő. A másodikban Kálmány 94-ből a 72., Löw a 6. A 
harmadik osztályban Kálmány figyelme változó, szorgalma hanyatló. Löw ugyan 
97 osztálytársa közt most a 11., de végig kitűnő.

Az 1868/69. tanévben osztályoztak először kalkulussal. Kálmány 7 négyest, 
két hármast szedett össze. Löwnek hét egyese volt; magyarból kettese, 
testgyakorlásból négyese. Általános osztályzata: kitűnő. A helyzetszám kiment 
a gyakorlatból.

1871. július végén érettségiztek. Már a nyolcadik osztályos éremtáblázatot 
sem közli az értesítő, az érettségi eredményeit sem. Csak annyit: „Mindnyájan 
vállalkoztak érettségi vizsgálatra.”

Innen tehát barátságuk. S föltételezem, hogy közös néprajzi, népköltészeti 
érdeklődésükben is szerepet játszott a szegedi piarista hagyomány: a Dugonics 
Andrásé, Csapiár Benedeké, Nátly Józsefé.

Löwöt Berlinben avatták rabbivá, Kálmányt Temesvárott szentelték pappá. Löw 
a szegedi zsinagógában, még édesapjának jelenlétében, 1874. szeptember 27-én 
prédikált először. 1878. szeptember 8-án lett apjának utóda. Önletrajzában (1921) 
megírta, hogy az árvíz után, 1879-ben a berlini hitközség hívta rabbijának; 1891 -ben 
Stockholm. Hírlapi adatot találtam, hogy 1891-ben hívták Boroszlóba (Breslauba, 
Wroclawba) is főrabbinak, sőt 1903-ban és 1911-ben ismét Bécsbe. de ő maradt 
Szegeden; nem akarta elhagyni szülővárosát. „Itt maradtam hazámban” —- írta.

1881 -ben Lipcsében doktorátust szerzett botanikából Arámi növénynevek c ímű 
értekezésével. Fő műve (Die Flóra dér Juden, 1 —4, 1924—1934) a Bibliában, 
a Talmudban, a zsidó irodalomban, folklórban előforduló növényeket szedte 
csokorba, hozzájuk fűződő hiedelmekkel, szokásokkal. A Hajnóczy u. 8. sz. 
lakóházán emléktábla figyelmeztet, hogy ezt a hatalmas művet, közeledve 
hetvenedik évéhez, házi őrizetben írta 1920. április 23-a és 1921. június 14-e 
között. Hírlapi nyilatkozata miatt izgatással és kormányzósértéssel vádolták. 
Ezért vizsgálati fogságba vetették, majd haza engedték, de szigorúan őrizték.1 
Végül Horthy amnesztiája vetett véget a méltatlan eljárásnak. Utóbb, 1927-től 
Löw Immánuel képviselte a hazai zsidóságot a fölsőházban.

Móra Ferenc írta, Löw Immánuel hetvenedik születésnapjára szánt köszöntőül. 
Pálmák és pályák (1924~ 1925) című tárcájában, amelyet olaszországi útirajznak 
álcázott, ezért a Beszélgetés a ferdetoronnyal című gyűjteményes kötetének 
kiadásaiban olvasható:

„Csak a legfegyelmezettebb agy s a maga igazát ismerő erős lélek, a conscia
I Péter László: l.úw Immánuel házi őrizetben. = P. L. : Szegedi számadás. Szeged, 2002. 119-126.
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mens recti2 képes arra, hogy a mezők liliomaival elhessegesse magától az utcáról 
beleskelődő gyűlölet komor árnyait, és a rabság megállott óramutatójú óráiban 
szabad szellemével olyan monumentumot emeljen magának, amelynek tövében 
rágalmazói egynapos penészek se lehetnek.”

A folklorista Löw

Löw Immánuel folklorisztikai tanulmányai közül az első volt a csókról (1882) 
szóló. Kuriózum benne: a zsinagógában az ember saját gyermekét sem csókolhatja 
meg, mert itt csak Isten iránti szeretetét nyilváníthatja. A halottcsókolás, amelyet 
mi az oroszoktól láttunk, megvolt a zsidó hagyományban is. 1900-ban jelent meg 
az ujjakról írott dolgozata. A zsidó legenda szerint Abrahám a barlangban azért 
nem halt éhen, mert Gábriel arkangyal ujjából tejet szophatott. Scheiber szerint, 
bár O. Nagy Gábor kétli, innen ered az ujjából szopta kifejezésünk. 1933-ban a 
könnyeknek az irodalomban és folklórban betöltött szerepéről írt.

A Flóra mellett földolgozta a Biblia, a Talmud és a folklór adalékait az 
állatokról és az ásványokról. E tárgyú dolgozatai szétszórtan jelentek meg; a 
monografikus földolgozásuk kéziratai elpusztultak.

Löw Immánuel folklorisztikai dolgozatait Scheiber Sándor szerkesztette 
kötetté, és német nyelven New Yorkban adták ki 1974-ben (Studien zűr jüdische 
Folklóré).

A rabbi és a káplán

Kálmány Lajos társadalmi rangja kisebb volt, mint osztálytársáé. A fölsővárosi 
tímár fia évtizedeken át temesközi faluk szerény jövedelmű segédlelkésze volt, 
s csak 1894-ben lett Csanádpalota parókusa. Nem sokáig: 1906-ban szél érte; 
1910-ben nyugdíjba kényszerült, s magányosan éldegélt sógorának alsóvárosi 
házában. Az emberkerülő paptudós, akinek különc alakját ugyancsak Móra Ferenc 
rajzolta meg leghitelesebben Az utolsó magyar sámán (1928) című írásában, a 
magyar népköltészeti gyűjtés klasszikusa, szintén Móra megfogalmazása szerint 
„a legnagyobb magyar folklorista” lett.

Löw Immánuelhez fűződő barátságáról 1918. február 18-án valószínűleg 
Szalay Józsefhez, a Dugonics Társaság elnökéhez írott levelében így vallott 
„Szegeden, testvéreimen kívül Elnök Úr és Löw Mandi az, kiknek örömest állok 
készséges szolgálatukra.” Ez maradhatott meg Löw Immánuel emlékezetében 
is, amikor házi őrizetében írott önéletrajzában, 1921-ben „a nemzeti érzület 
ápolásában” töltött éveiről szólva barátjának vallomására hivatkozott: „A magyar 
nép szeretetéből fakadt nálam a magyar néplélek minden megnyilvánulásának 
szerető gondozása. Híres gyűjtőnk, a minap elhunyt Kálmány Lajos jól mondta 
ezt. Mikor már senkivel sem érintkezett, engem még felkeresett, ha valami új
2 Conscia mens recti famce mendacia risit. A helyes úton járó ember kineveti a hazug híreket (Ovidius)
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népmesevariánst, balladatöredéket fedezett fel. Szalay József kerületi főkapitány 
úr, a mi bibliofilunk, tanúja, hogy ott két felekezet papja egy nép szolgájának 
érezte magát...”

Barátságukat jól jellemzi a leveleiket záró stereotip formula. Löw Immánuel 
így búcsúzott leveleiben Kálmány Lajostól: Őszinte barátod; Őszinte híved; 
Baráti szeretettel híved; Szívélyes baráti üdvözlettel híved; Szíves üdvözlettel 
híved. Kálmány csak kétféle záradékkal élt: Szerető barátod, Szeretettel.
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Löw Immánuel Zs. P. — azaz Zsidó Pap — monogrammal a Szegedi Napló 
1881 .június 15-i számában terjedelmes tárcacikkben ismertette Kálmány Lajos 
Szeged népe című gyűjteményének Os Szeged népköltése alcímmel megjelent 
első kötetét. Manapság elképzelhetetlen, hogy napilap ilyen alapos, tudományos 
igényű bírálatnak helyet adjon.

X Szeged népe méltatója

Löw Immánuel egyetértőén méltatta a gyűjteménynek azt a jelentőségét, 
amelyet Kálmány tudatosan vállalt: a Víz (1879) előtt mintegy Noé bárkájába 
mentette a régi Szeged szerinte kivesző szájhagyományát. Löw derűlátóbb 
volt: „Mi ezért nagy hálával tartozunk neki, habár erősen hisszük s tapasztaljuk 
is, hogy a kör- és sugárutas Szeged népéből sem veszhet ki a népköltés, nem 
veszhet ki éppoly kevéssé, mint nyelvjárásaink, melyeknek zamatos hangzását 
még a törvényhatóság közgyűlésein is örömmel szoktuk hallani.” Említésre 
méltónak tartotta a gyűjtemény bevezető tanulmányát, s egy apróságban kifejtett 
ellenvéleménye után kiemelte belőle: „Készségesen aláírjuk azonban a szerző 
azon fejtegetéseit, melyek Szeged nemzeti küldetésének vannak szentelve, s 
melyekben a harmadik egyetem fölállítását sürgeti.”

Löw érdekesnek tekintette, kigyűjtötte a népdalokban, balladákban előforduló 
neveket, mondván, megérdemlik a megörökítést. „Van köztük ösmeretes s kevésbé 
ösmeretes...” Ez olyan szempont, amelyet azóta is elhanyagol a kutatás, pedig 
nyelvtudósok és folkloristák egyaránt tanulsággal vizsgálhatnák, elemezhetnék 
e sajátságos névanyagot. Löw is fölsorolta pl. Fütyüj Pista nevét. Kálmány 
kötetében négysoros csúfolódó rigmus szól róla:

Fütyűj Pista patakmalma,
Torzsábú van a garatja,
Egérfarka tolófája,
Pocokbűr a vámos zsákja.

Fütyű Pistát ismer a tápai hagyomány. Más néven Tápai Pistának emlegetik, 
valódi neve Miklós István (1838-1895); a régi temető kápolnájában remetéskedett. 
Hogy volt-e valaha is patakmalma, azaz vízimalma, nem tudja a szájhagyomány. 
Mint Szent Ferenc harmadrendjének tagja barátcsuhában járt. Tett-vett, munka 
közben szent énekeket énekelt, s (ezt én teszem hozzá: mint alfélé félnótás) 
fütyürészett. Alakját Lele József és Grynaeus Tamás örökítette meg.

Móra Ferenc bátyja, Móra István írta Hazaemlékezések (1979) címmel kiadott 
cikksorozatában anyai szépapjáról, Nyeszo Juhász Istvánról, hogy a hagyomány 
szerint „olyan szélmalmot szerkesztett, aki [!] fütyült”. Nóta is volt róla:
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Nyeszo Pista fiityümalma 
Fölszalad az árokpartra.

Nyilvánvaló, hogy a fáma, mely szerint a malom fütyült, csak eredetmagyarázó 
(aitiológiai) folklór, s valamiképpen a tápai Fütyüj Pista patakmalmával 
függhet össze. De hogy miképpen, folkloristákra vár kiderítése. Lám, még a 21. 
század kutatóinak is ad munkát Löw Immánuel 19. századi fölismerése, hogy 
a népköltészeti alkotásokban szétszórva előforduló nevek is „megérdemlik a 
megörökítést”.

A botanikusnak és folkloristának egyaránt kiváló Zsidó Pap fölismerte 
népdalaink természeti kezdőképének jelentőségét, és a Szeged népe ismertetésének 
terjedelmes részében ezzel foglalkozott. „Népköltésünk sajátságai közül a 
legszembeötlőbbek egyike nem egyedül az, hogy a természetből fölötte gazdag 
választékkal szedi képeit, hanem az is. hogy e képeket részletezi, aprózza, s nem 
a költemény puszta ékítőjének tekinti, hanem egyenesen hordozójául, egész 
szerkezetűk főrészéül használja, bár ritkán illeszti úgy be a dalba, hogy azt a 
következő gondolatokkal összefűzné, -olvasztaná, hanem azon nagy hatásnál 
fogva, melyet reánk maga e természeti tünemény gyakorol, úgy állítja az érzés 
vagy gondolat leírása elé, mint önálló, hasonjogú részt: a magyar népdal két részét, 
a természeti tünemény fölfogását és az emberi, vele rokon érzés leírását úgy illeszti 
egymás mellé, mint a cyclopi3 fal köveit: gyakran még csak egy köt[ő]szóval sem 
jelzi az összefüggést.” E kissé hosszú, egy etlen mondatba foglalt elemzés a maga 
nemében helytálló fölismerést summáz. Löw Immánuel bőven idéz álláspontját 
igazoló példákat Kálmány kötetéből. A természeti kezdőkép nem mindig látszik 
összefüggni az utána következő lírai mondanivalóval. „Megtörténhetik ezért, s 
meg is történt, hogy némely dalnak titkos vonatkozása feledésbe ment.” „Sok 
régibb, javabeli népdalunk van, melynek értelméhez ma már csak tudós búvárlat 
vezet, míg közvetlen megértésétől immár elestünk.” Más esetben az összefüggés 
„csakis a rímben, tehát tisztán külső eszközben akar rejleni”.

Kálmány minden kötetében kis tanulmányokban is elemezte egy-egy fontosabb 
népköltészeti sajátságunkat. Ebben a kötetben az alma jelképrendszerét tárgyalta. 
Löwnek ez kedvelt tárgya lévén, ezzel ugyancsak bővebben foglalkozott. 
Elfogadta Kálmány eredményeit, de (barátom Platón, de jobb barátom az igazság 
— arisztotelészi elv alapján) nem mindenben. „Nem szabad azonban, úgymond, 
ily jelképek alkalmazásában túlságos következetességet keresnünk ott, ahol, mint 
a költészetben, a képzelet szabad alakításaival állunk szemben.” Igaz, hogy az 
alma erotikus szimbólum, de nem mindig. „Az elrothadó almában — írta — a 
megszomorított szív gyógyíthatatlanságát tüntetik föl, s nem azt, amit Kálmány 
úr kíván belőle kimagyarázni.” Téved Kálmány akkor is, amikor az országalmát
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mint a nemzet király iránti szeretetének jelképét értelmezi. „Ez lojális fölfogás, 
de nagyon hamis” — mondotta Löw, s rámutatott, hogy az országalma német 
tükörszó (Reichsapfel), nem lehet népi jelkép, hiszen „a nép nem is tudja, hogy 
a koronán kívül ilyen jelvény is van”.

Ne gondoljuk, hogy e kritikus ellenvetések a két tudós barátságát rontotta 
volna. Egyikük sem függött egzisztenciálisan vagy bármiképpen sem egymástól, 
sem másoktól. Tisztán a tudományos igazság fűtötte mindkettejüket.

Bizonyítja ez a Zsidó Papnak a Szeged népe második kötetéről (Temesköz 
népköltése) ugyancsak a Szegedi Naplóban 1883. január 4-én megjelent hasonlóan 
terjedelmes bírálata. Mindjárt első mondatában Kálmányt „népköltésünk e buzgó 
és avatott gyűjtője” jelzővel minősítette. Gyűjteményének bevezetőjét, amelyben 
Kálmány a szegedi magyarság temesközi kirajzását vázolta föl, és amelyet mi 
az első hazai falukutató leírások közé sorolunk, „történelmi értékűnek” nevezte. 
Hosszan idézett is belőle, főként azt a részt, amelyben Kálmány „felsőbb tanító 
intézeteket” sürgetett. A szövegeket magyarázó jegyzetekről Löw azt írta: „nagy 
[szak]irodalmi készültséggel és körültekintéssel” készültek.

Ezúttal főként a balladák keltették föl figyelmét. Fontos fölismerése, hogy 
„az alföld e nemű népies költeményei nem maradnak el egyéb hasonnemüek 
mögött, s hogy csak előítélet volt azt hinnünk, hogy balladák csak a székelyektől 
kerülhettek hozzánk”. Több mint fél évszázaddal később a magyar népballada 
kiváló búvára, Ortutay Gyula a Kálmánv-hagyatékból kiadott AlJÖldi népballadák 
(1954) bevezetőjében megerősítette Löw Immánuel megállapítását: „Ha módunk 
lett volna rá, érdemes lett volna Kálmány egész balladagyűjtését egy korpuszban 
közreadni, ami nemcsak gyűjtőmunkásságát reprezentálhatta volna méltókép[p], 
hanem a dél-alföldi balladaköltészet szépségét, gazdagságát is.” „Egyébként 
Kálmányt az alföldi népballadák gyűjtésére az is sarkallta, hogy bebizonyítsa 
Gyulai Pál és Greguss Ágost elméletének tarthatatlanságát, s igazolja, hogy a sík 
Alföldön is él a népballada. Gregussék ugyanis a kor esztétikájának előítéleteihez 
híven azt állították, hogy a tragikus atmoszférájú ballada megteremtésére 
csak a hegyvidék alkalmas, a sík alföldek a derűs románcokat őrzik. Kálmány 
egészében elveti ezt a felfogást. Nyomatékkai hangsúlyozza, hogy az alföldi 
balladák azért hiányzanak, mert későn fogtak ott a gyűjtés munkájához, s a 
megkezdett gyűjtés bizonyíthatja, hogy nyomban rábukkant a székelyekével 
rokon balladákra, több évszázados szóhagyományt őrző balladákra éppúgy, mint 
ahogy jól megfigyelhetni az alföldi új balladákat is...” Ortutay külön is kiemelte 
Kálmány gyűjtésének azt az újdonságát, hogy új típusú, a 19. században, szinte 
a gyűjtés napjaiban keletkező balladákat talált, s ezzel bizonyította a dél-alföldi 
nép friss, eleven költői alkotóképességét. Ezt vette észre már a Szeged népe első 
kötetéről írva Löw Immánuel is.

Most is bőven idézett a gyűjteményből. Föltűnt neki, hogy a népköltészet 
hősei közt Rákóczi, Kossuth, Garibaldi mellett Görgey is helyet kapott. „A rablók
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nagy szerepet játszanak a gyűjteményben, mint a népéletben egyáltalában.” 
A Ráday-korra gondolva találó e megjegyzése: a folklór a való életet tükrözi. 
Szóvá tette, mennyi idegen, főként latin (áristom, dezentor, dilektor, kalamus, 
numerus, perzekútor) és német (jásli, kelljnjer, komiszprófont, regula, vértünk) 
jövevényszó fordul elő a balladákban, dalokban. Az előbbiek „régi idők 
monumentumai”, az utóbbiak „a közös ügyes politikának emlékjelei”. Észrevette: 
„Milyen hamar tanul a mi népünk, mutatja a következő dal, melyben a kilót már 
a népköltés ajkára vette.” S idézte Rózsa Sándor balladájából:

Sokat sírtam, sóhajtoztam,
Más jóllakott, én koplaltam.
Erős ajtó a závárom,
Húsz kiló vas a lábamon.

*

A török idő emlékét őrzi, írta Löw, a tájszók között előforduló bosztán: a perzsa 
eredetű szó 'veteményes kertet’jelent. Jellemző, hogy az Új magyar tájszótár 
( 1979) csak Erdélyből meg a csángóktól és Dél-Magyarországról (Ada, Szeged, 
Zenta) ismeri. Kálmány Pádéról közölte: itt már sajátos jelentésszűkülésen ment 
át: ’dinnyeföldet’jelentett.

Levelezésük 1882-1892 közt

Löw Immánuel 1882. december 26-án kötött házasságot a galaci születésű, 
nála tíz évvel fiatalabb, mindössze 18 éves Brenning Bellával (1864-1950).

Szép jelkép, hogy Kálmány Lajos és Löw Immánuel levelezésének fönnmaradt 
első darabja ebből az alkalomból született, és 1882 karácsonyán kelt. Kálmány 
köszöntötte barátját esküvője alkalmából. A karácsonyi szertartások miatt — írta 
— személyesen nem tud az ünneplők közt lenni: „jelen nem lehetek testestül, de 
lelkileg köztetek vagyok, s vendégkoszorúd legtisztább és legjobb óhajtásaival 
egyesítem az enyémet.”

1883. január 18-án, Löw Immánuel imént idézett könyvismertetése után néhány 
nappal kelt a másodikként fönnmaradt levél. Löw Immánuel (Őszinte barátod Löw 
Mandi) Kálmánynak valamely kérésében járt el -  de eredménytelenül. Kálmány 
ekkor szőregi káplán, s a Szeged népe már kész harmadik kötetéhez kért a Várostól 
támogatást, s bizonyára ehhez segítséget Löw közvetítésével néhány városatyától, 
egy bizonyos Lacitól és a szintén ismeretlen Polgár Gábortól.

A következő fönnmaradt levélben 1891. december 21-én Löw Kálmánynak, 
akkor magyarszentmártoni segédlelkésznek (jóhiszeműen plébánosnak titulálva) 
föltett kérdéseire válaszolt föltehetően az 1893-ban megjelent dolgozatához 
(Gyermekijesztők és rablók nyelvhagyományainkban). A bibliában előforduló 
bizonyos állatokról, különösen a macskáról kérdezhette, mert Löw válasza erre
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utalt. Német forrást idézett: „hogy a macska a szerelem istennőjének, Freyának 
kedvenc állata”. „Zsidó forrásokban semmi hasonló sincs. Hogy a bibliában a 
macska még nem fordul elő, tudod.” A későbbi irodalomban ismerik, de a szüléssel 
(nyilván Kálmány ezzel kapcsolatban érdeklődött) sehol semmi összefüggésben 
nem áll. Csak az fordul elő, hogy a gyermeket óvni kell tőle, mert megtámadja; 
„mit a félvad macska bizony meg is tesz”.

1892 szilveszterén Löw készségét fejezte ki, hogy Kálmány helyett fölolvassa 
a Dugonics Társaságban az akkor Németeleméren segédlelkész folkloristának 
A csillagok nyelvhagyományainkban című tanulmányát. A Dugonics Társaság 
kevéssel előbb, október 11 -én alakult meg: Löw is. Kálmány is alapító tagjai voltak. 
Ennek ellenére meglehetősen korholóan nyilatkoztak róla. „Soha olyan igazat 
nem mondtál — válaszolt Löw Kálmánynak—, mint mai leveledben: mindenben 
igazad van. »Önképzőkör felnőttek számára« a legtalálóbb elnevezés, amelyet ki 
lehet a társaság számára eszelni. Engem egyébiránt ne szidjál, mert én az alakulás 
óta soha semmi ülésen nem voltam, és százszor megbántam, hogy beléptem.” 
Ennek ellenére elvállalta Kálmány értekezésének fölolvasását: „legalább lesz 
egyszer valami értékes a sok reportermunka közt”. A dolgozatot közben már 
szedte Bába Sándor nyomdája; Löw a korrektúrájára is vállalkozott!

Kálmány fölrótta Löwnek, hogy „holmi hírlapi cikkek írására” pazarolja idejét. 
Löw cáfolta barátjának föltételezését, és minden bizonnyal egyedül Kálmánynak 

-'öntötte ki szívét: „Tudományos munkáimat s cikkeimet németül írom, mert 
aki Magyarország bpesti egyetemén a tudományt akarja hirdetni, annak ki kell 

v keresztelkedni. Ilyen viszonyok közt nincs kedvem szolgálni a magyar tudományt.

NHa ez megszűnik, és például Goldzihert, aki akadémiai tag, kinevezik egyetemi 
tanárnak, akkor igen. Látod, milyen őszinte vagyok. Te azt nehezen értheted, 
mennyire bánt az, mikor azt hiszik a cultusministériumban, hogy a tudomány 
fokozódik — a keresztvíztől.”

A kiváló orientalista, a zsidó és arab filológia nemzetközi hírű tudósa, 
Goldziher Ignác (1850-1921) két év múlva a pesti egyetem nyilvános rendkívüli. 
1905-től rendes tanára lett. Löw Immánuel föltétele tehát teljesült. De bár műveit, 
hogy a nemzetközi judaisztika számára elérhetőbb legyen, természetesen később 
is főként németül írta. és német nyelvterületen adta ki, munkásságával a magyar 
tudományt is szolgálta. Csak keserűsége késztette a panaszos szavakra.

Levelezésük 1911-1916 közt
Két évtized hézag után, 1911. június 11-én a betegségéből már gyógyulóban 

lévő Kálmány beszámolt munkájáról barátjának. Elkészült Ipolyi Arnold 
népmesegyűjteményének sajtó alá rendezésével, jegyzetekkel ellátásával. I / 
csak három év múlva, 1914-ben jelent meg a Magyar Népköltési Gyűjtemény 
sorozatának 13. köteteként. „Most az én gyűjteményemből dolgozok fel majd egy
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kötetet. Gyönyörű kötet lesz az egész Alföldről, szinte mesék és mondák les/,in I 
azaz fordítva, több lesz a monda, s milyenek? Kosmogóniai, Krisztus mondák 
Attiláról — itt lesz Dugonics Etelkájának is egyik forrása. Mátyás királyról sll> 
Szebbnél szebbek. Allatmesék egy csomó...” Ez a gyűjteménye is csak 19 Él
ben jelent meg Hagyományok címmel, a Folklóré Fellows magyar szervezete, a 
Néphagyományokat Gyűjtő Társaság neve alatt, de Kálmány saját költségén. A 
néprajztudós Herrmann Antal váci nyomdájában készült, de Kálmány nagyon nem 
volt vele megelégedve. Fogadkozott, hogy többet nem ad munkát Herrmannak. 
A Hagyományok második kötetét, amely előbb jelent meg, mint az első, s amely 
Borbély Mihály (1882-1953) egyházaskéri mesemondó meséit tartalmazta, a 
szegedi Dugonics nyomdában készíttette.

A jegyzetekhez Kálmány Löw Immánuel segítségét vette igénybe. Az 
állatmesék magyarázatához Oskar Dáhnhardt Natursagen című négykötetes 
művének (1907-1912) harmadik kötetét kérte kölcsön. „Majd átolvasom, s 
jegyzeteket teszek belőle, melyeket mindenkor használhatok. Hogy pedig te 
biztosítva lehess, hogy ha meg találok is halni, amíg a jegyzeteket teszem, ne 
károsodhassál, leteszem nálad biztosítékul az árát. Meg akartam venni, de a német 
5%-nál többet [kedvezményt] nem akar adni, mit azután a csomagolás stb. díjjal 
megvett volna rajtam. De meg ha jegyzeteket teszek, félig meg is tanultam, tudom, 
mi van benne, s hol van? Azért írj pár sort, mikor mehetek el érte, mikor otthon 
talállak, mert nem szeretnék hiában járni az én jó lábommal.”

Kevéssel előbb, május 28-án foglalta el püspöki székét Glattfelder Gyula 
(1874-1943) Temesvárt. Erre utal Kálmány: „Az új püspököt nem ismerem; de ha 
Csemoch [János] kreatúrája, akkor nem valami jó ajánlólevelet hozott; különben 
is itt Németh [József] fogja informálni, ez pedig attól fél, hogy elevenen viszi el 
az Ördög, ha a néphagyományokra szemet hunyna.”

Tragikus ellentét támadt már 1878-ban a pályakezdő Kálmány és a szintén 
fölsővárosi Németh József (1831-1916) fölszentelt püspök között, s ez nem 
enyhült holtukig. Pedig Németh József is kiváló volt a maga nemében. 1854-ben 
szentelték pappá, 1874-ben püspökké. Segédpüspökként négy megyés püspököt 
szolgált: Bonnaz Sándort, Dessewffy Sándort, Csemoch Jánost és Glattfelder 
Gyulát. Glattfelder akkor született, amikor Németh Józsefet püspökké szentelték! 
A fölsővárosi kofa fia, a szabadságharc honvédje a dualizmus korában csak örökös 
helyettes lehetett; megyés püspök soha.

Kálmány beszámolt gyógyítkozásáról is barátjának. „Én naponkint 147—9-ig a 
Wagner fürdőben masszáltatom magam, tehát majdnem fél napot a gyógyulásra 
fordítok, azért legjobb, ha valamelyik délelőttöt jeleled ki, hogy a könyvért 
menjek.”

Még ugyanebben az évben, 1911 szilveszterén, Kálmány boldog új évet kívánt 
barátjának, majd hosszú levélben számolt be neki munkájáról. Elújságolta, hogy 
mégis megvette Dáhnhardt müvét 30 márkáért. Beszámolt arról is, hogy Pesten
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járt, nyilván a Néprajzi Társaságban, s tudatták vele, hogy ajánlani akarják a 
Kisfaludy Társaság tagságára. Ámde ő elutasította, mondván, hogy neki már 
ilyen dolgok nem kellenek; adják másnak, akinek helyzetén segíthetnek vele. 
De eldicsekedett barátjának: „Annyit írhatok, hogy csak úgy tudják némelyek az 
életrajzomat (s az adatokat gyűjtögetik), mint én. Annyi bizonyos, hogy 1-ször 
kivált Szeged népe II. kötetével megdöntöttem azt a téves nézetöket, hogy az 
Alföld a balladanemüekben szegény, csak Erdély valami.” Az ő Gyönyörű Bán 
Katája, úgymond, szebb még a székely Molnár Annánál is. Dicsérte a közlendő, 
1914-ben az Ethnographiában Ballada a török világból címmel közölt Komáromi 
szép leányt is: „Mentül többször olvassa az ember, annál szebbnek tűnik fel az 
a leány...”

Második eredményéül hozta föl, hogy az ördögből demiurgot csinált. Azt is 
elújságolta barátjának, hogy megjelenik az Ethnogprahiában Vérint való testvérek 
címmel közleménye, amely a hét vezér vérszerződésének folklorisztikus hátterére 
világít rá. „Szóval a jövő év jónak ígérkezik rám nézve, s az én jó akaróim -  
Némethen kezdve —, kik azt hitték, hogy mármarosi gyémánt vagyok, s ha 
hozzám érnek, elporladok, látni fogják csalódásukat, mentül jobban csiszolnak, 
annál jobban ragyogok, mi őket bosszantja, csakhogy türniök kell.”

Sebestyén Gyula, az Ethongraphia szerkesztője, Kálmány tiltakozása ellenére 
megindította a Kisfaludy Társaságban a tagválasztási eljárást, de, nyilván szándéka 
ellenére, megalázta vele Kálmányt, mert itt is leszavazták; Voinovich Gézát 
választották meg.

Egy hónap múlva, 1912. február 1-jén, Kálmány szintén könyvért kereshette 
föl a főrabbit. Hazatérve rögtön levelet írt barátjának. „Hazajövet még a fejemben 
motoszkált, hogy te békáról beszéltél: de hogy kecske vagy tekenyős békáról? azt 
már nem jegyeztem meg.” Löw akkoriban írt a békáról (Aramaische Lurchnamen, 
Párizs, 1909), ezért faggathatta Kálmányt. Kiderült, hogy a Szeged népe 2. kötete, 
amelyről annak idején Löw írt, már nincs birtokában, nyilván valaki kölcsön kérte, 
s nem adta vissza.4 Kálmány fölajánlotta: „küldd el az emberedet, s megkapod a 
műveimet, a csillagokról szóló értekezést kivéve, melyet te olvastál fel; hanem 
azután a Herkó páternek sem add oda; tartsd meg a könyvtárad részére, mivel 
pénzért sem szerezheted meg. Ha pedig könnyű szerrel hozzájutsz a Csillagokról- 
féle értekezéshez, szerezd meg! Szegeden többet elosztottam 300-nál, mégpedig 
1893-ban azok közt, akik városi képviselők voltak. Oly hitsorsodnál, aki 
kereskedő, könnyen feltalálod, s megkapod. Keresett mű. Pesten azt mondták, 
bővítsék rajta valamit, s adjam az Ethnographiának; mintha a pásztorélet kihaltával 
oly könnyű volna a csillagokról gyűjteni!”

4 Az I kötete 1945 után, nem emlékszem már. hogyan, a birtokomba került. A borító belső lapjára alul 
beragasztott cédula szerint: LÖW IMMÁNUEL KÖNYVTÁR 4231. sz. Föltételezem, hogy ez Löw 
másodpéldánya volt, mert nem volt dedikálva, pedig azt nem képzelem el. hogy Kálmány ne adott volna 
ajánlásával példányt barátjának, könyve ismertetőjének. Nincsenek benne Löw jegyzetei, aláhúzásai sem 
noha valószínű, hogy az ismertetéshez, ilyeneket készített (2002).
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Bő hét telt el, s Kálmány ismét írt barátjának. El akarta küldeni munkáinak 
hat kötetét Minszkbe a jeles folkloristának, Walter Andersonnak (1885-1962), 
s ehhez francia nyelvű árubevallást kellett kitöltenie. Arra kérte Löwöt, hogy 
fordítsa vagy fordíttassa le neki. „Anderson — újságolta — mesegyűjtő, ki a 
cinkotai kántor: Kaiser und Abt-féle változatokból eddigelé 394-et szedett össze, 
ebből 145 kinyomatlan, közte egy az enyém. Eljött Budapestre, hogy magyarul 
tanuljon, most Berlinben van, holnap Lüttichbe. azután Párizsba. Londonba 
megy; a múltkor Olaszországból írt; az atyja Kazánban adta elő a finn-magyar 
nyelvet; szóval nem idegen nálunk, a mi emberünk.” Kálmány már nem érte meg 
Anderson művének megjelenését, 1923-at. De a szerző megemlítette segítőtársai 
közt Kálmányt.

Beszámolt Kálmány a munkájáról is: „A hónap végére vagy a jövő közepére 
készen leszek a gyűjteményemnek jegyzetekkel való ellátásával s felviszem, ez 
lesz a Kisfaludy-társaság népköltési gyűjteményének XV. kötete; a XIII. Ipolyi, 
XIV. Sebestyén Színjátékok a néptől, úgy a most készülő, azután Abafi, azt hiszem, 
ez is kész lesz augusztusban, mert nagyobbrészt készen van, s így ha pénzök van, 
három kötetet nyomathatnak tőlem az idén.”

Sajnos, Kálmány csak Ipolyi Amold gyűjteménye első kötetének megjelenését 
(1914) érte meg. A másik kettő évtizedeken át lappangott, és máig kiadásra vár. 
Abafi-Aigner Lajos még 1887-ben bízta gyűjteményét az akkor mezőkovácsházi 
segédlelkész Kálmány gondjaiba, kérve, rendezze sajtó alá, lássa el jegyzetekkel. 
Kálmány 1891 -ben csókái káplánként fejezte be a munkát. 1952-ben találta meg az 
akadémiai könyvtár kézirattárában Gergely Pál. Pogány Péter számolt be a kézirat 
kalandos sorsáról és tartalmáról (Ethnographia, 1954). Az Ipolyi-gyűjtemény 
kiadatlan részét a Néprajzi Múzeum őrizte. Ebben gazdag anyag van Csapiár 
Benedek szegedi tanítványainak (Bakai Ferdinándnak [Bakay Nándornak], 
Debreczeni Jánosnak, Szluha Ágostonnak, Wéber Károlynak stb.) gyűjtéséből. 
Ezt Kovács Ágnes tárta föl a szakkutatás előtt (Néprajzi Értesítő, 1956).

1912. október 31 -én Löw ismét Kálmány kérdésére válaszolt. Sámson kedvese, 
Delila (Bírák, 16, 4-22) felől érdeklődött. Löw szerint etimológiája ismeretlen; 
„sok bolond kísérlet történt megmagyarázására, de nincs megbízható megoldás”. 
Herbert Haag (Bibliai lexikon, 1989) 'leomló hajfürt’jelentését vallja. Ha így van 
is, ez is aitiológiai értelmezés, hiszen a leánynak bibliai szerepe éppen az volt, 
hogy kicsalta Sámsontól a hosszú hajában rejlő erejének titkát.

1916. április 27-i postabélyegzővel ellátott levelezőlapon Löw Immánuel 
érdeklődött Kálmánytól, van-e gyűjtésében valami a májusi ünnepről, májusfáról 
és hasonlóról. Kálmány még aznap válaszolt, meglehetős hosszan. A májusfát 
német eredetű szokásnak vélte, bár Zentán, Apátfalván, Csanádpalotán 
látta. „Nálunk a tavasz ünnepét inkább -  mondhatni -  pünkösd foglalta le, 
a babonáskodásokat Szent György.” Újabban a szocialisták akarnak május 
elsejéből a városokban szokást csinálni, de az alföldi falukban mit sem tudnak
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róla. Ha csak -  utalt a háború miatt akkor bevezetett nyári időszámításra -  most 
meg nem jegyzik, „hogy az órák számítását megbolygatták”. Két nappal később 
levelezőlapon pótlást küldött barátjának: „Május elsején éhomra vizet köll inni; 
akkor egésségös lösz az ember. (Szőreg.)”

Löw levelezőlapjának végén csak ennyit kérdezett: „Hogy vagy mindég?” 
Erre válaszolt Kálmány hosszasan. „Dolgozgatom, és javul a lábom. Hogy erősen 
dolgozom, azt az írásomból látod: mikor ily karmolást látsz írás helyett, akkor 
vagy sokat írtam aznap, vagy sokat sétáltam.” Visszatért két évtizeddel azelőtti 
sérelmeire, amikor 1893 áprilisában hasztalanul pályázott a rókusi plébánia 
elnyerésére. Csalódott, mert ígérgettek neki a városatyák, mégis leszavazták. 
1893 augusztusában meg a németeleméri születésű báró Dániel Ernő (1843-1923) 
országgyűlési képviselő, később kereskedelmi miniszter, az akkor ott segédlelkész 
Kálmánynak gratulált mint kisteleki plébánosnak! Dániel Tisza Lajostól hallotta 
a jó hírt. Kálmány azonban megmondta neki: köszöni Tiszának a jó akaratot, de 
-  miután Rókuson cserben hagyták — nem pályázza meg a kisteleki parókiát. 
„Csak azt sajnálom, írta most barátjának, hogy Jókai, József főherceg is írt 
tudtomon kívül olyan embereknek Szegedre, kik nem érdemelték meg. Azért 
ha valaki főispán, még nem méltó, hogy Jókai megtisztelje.” 1884 és 1905 közt 
Kállay Albert (1843-1922) volt a Város főispánja.

Móra Ferenc írta: „Az amúgy is indulatos természetű ember rettenetes dühvei 
hagyta el Szegedet, és azzal az elhatározással, hogy képpel se fordul többet a 
meggyűlölt város felé. Kilépett a Dugonics Társaságból is, hogy még ez a szál 
se kösse a városhoz. Elment belőle szép piros képű, mosolygós szemű fiatal 
papként, és mikor évtizedek múlva visszatért belé, akkor már az egész világgal 
tengelyt akasztott, teljesen elvadult ősember gyanánt járt az idegen városban, 
amely ügyet sem vetett rá.”

Kálmány most fölidézte barátjának a Reizner Jánossal való vitáját. A Város 
történetírója rossz néven vette, hogy Kálmány Szeged népének hiedelemvilágának 
elemzéséből következtetve német, szláv, kabar (kazár) összetevőiről is szólt.

Két szobor — két adósság

Kilencvenedik születésnapja alkalmából, 1944. január 16-án Kecskeméti 
Ármin (1874-1944) makói főrabbi, a szegedi egyetem magántanára e szavakkal 
köszöntötte Löw Immánuelt:

„Első a rabbik közt, tudományok világhírű mestere, magyar patrióták egyik 
legnagyobbja, áldjon meg az Isten!”

Kitűnő jellemzés: Löw Immánuelnek, a tudós főrabbinak, a magyar hazafinak 
nem véletlenül volt legkedvesebb költője Arany János.

A növénytanban, bibliatudományban, zsidó teológiában szerzett páratlan 
jártassága magyarázza, hogy a 20. század elején ő maga tervezte az új zsinagógát,
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és Baumhorn Lipót váltotta valóra. Löw Immánuel vázolta föl a templom 
ornamentikáját, föliratait, rajzolta meg Róth Miksa számára az üvegablakokul A 
későbbi Flóra szerint telepítette be fákkal, bokrokkal, virágokkal a templomkerlei 
sőt a temetőt is. Kegyeletes és hozzáértő szakemberek nemes hivatása, hogy a/, 
évtizedek alatt elvadult növényzetet a tudós főrabbi szellemében újraalkossák. Bálint 
Sándor a Löw Immánuel-emlékkönyvről írva a Tiszatáj hasábjain még 1947-ben 
azt kívánta: „temploma előtt, szeretett fái között szoborral örökítsük meg”. Eltelt 
több mint fél évszázad, és Szeged ugyanúgy nem tett eleget e fölszólításnak, mint 
Móra Ferencének, amikor Kálmány Lajos szobráért emelt szót.

*

Jövő májusban lesz Kálmány Lajos születésének százötvenedik évfordulója. 
Másfél évre rá, 2004 januárjában Löw Immánuelé. Immár tovább halaszthatatlan 
határidők a szülőváros két ilyen nagy adósságának letQrlesztésére.

Löw Immánuelnek a zsinagógában 1922. június 1 -jén elmondott emlékbeszédéből
e dedikált különnyomat úgy került Dolch 
(utóbb Dombrádi) Margit (1903-1983) 
tanítónő tulajdonába, hogy a főrabbi 
mint iskolaszéki tag a kisasszony (k. a.) 
vizsgáján tisztelte meg vele. Húgától, dr. 
Dombrádi Erzsébet tanítóképző-intézeti 
tanártól kaptam. Kísérőlevelében 1995. 
február 16-án még ezt írta: „Kedves 
emlékeink közé tartozik tiszteletre méltó 
fehér szakállas alakja, amint minden 
reggel 7 órakor elindult a zsinagógába. 
Mi ugyanis akkor pontosan szemben 
laktunk vele a Korona utcában; a 

jabbi bácsival ahogy kis unokaöcsénk 
hívta.”

Szeged. 2001. szeptember.

A Nemzeti Emlékcsarnok szobra 
Lapis András alkotása. 2004.
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