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Zombori István
Löw Immanuel hagyatéka Jeruzsálemben

„Löw Immánuel neve azok közé az önfényű nevek közé tartozik,
amelyek maguktól is világítanak, nem szorulnak semmi epitethonra"01
(Móra Ferenc)

eged és Magyarország kultúrtörténetének kimagasló személyisége Löw
Immanuel (1854-1944), aki közéleti, tudományos és hitéleti tevékenysége
révén egyaránt köztiszteletnek örvend. A Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert
világszerte ismertségéhez hasonlatos az a nemzetközi hírnév, amelyet a tudós
Löw kiemelkedő publikációs tevékenységével elért. „Löw Immánuelt a tudóst,

mint a tudományos bibliakutatás, és a keleti nyelvtudomány elsőrendű
szaktekintélyét becsüli a külföld" írja Móra.02 Nem véletlen, hogy hosszú
életpályája során többször hívták neves külföldi egyetemre előadónak. Nem
kis büszkeség Szegednek és Magyarországnak, hogy Ő ezeket a felkéréseket
visszautasította és ragaszkodott szülővárosához. Sajnálatos és szégyenletes,
hogy 1944 júliusában a halálba is innen indították.03
E helyen nincs módunk a tudós, főrendházi tag és a lelkeket gondozó rabbi
életútját részletesen ismertetni. Csak utalunk rá, hogy személyes jó kapcsolat
fűzte a magyar és európai szellemi élet számos kiválóságához. Barátja, kollegája,
tudóstársa volt számos hazai és külföldi személyiség, zsidó és nem zsidó egyaránt.
Olyan neveket említhetünk, mint Goldziher Ignác, Móra Ferenc, Bálint Sándor
stb. A kor szokása szerint ezek a kapcsolatok részben személyes találkozások,
részben levelezés útján zajlottak.
Nagy feladatot vállal magára az, aki a Löw hagyaték feldolgozására gondol,
mert a magyar és német nyelv mellett, alapvető ismerettel kell rendelkezni
a keleti nyelvekben is.04 Löw számára a személyes emberi, családi kapcsolatok
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Löw Immánuelről legújabban Apró Ferenc: Képek a szegedi zsinagóga múltjából, Szeged, 2014.
című művében írt. A szerző ebben a kötetben a Löw családról több írást közöl. Az idézett rész
„Löw Immánuel és Móra Ferenc” címmel a 178-182. oldalon található. Maga az idézet 179.0.
u. o.
Erre nézve lásd: Zombori István: Az 1941-45 között elhurcolt és meghalt szegedi zsidók névsora,
in: A szegedi zsidó polgárság emlékezete. Szeged, 1990. Szerk. Zombori István 163-200.O.
Az életrajzi lexikonok, Löw életrajzok azt írják: A magyar, a német és a héber nyelv mellett
tudott arámiul, szírül, törökül, arabul, perzsául, görögül, latinul, románul és szláv nyelveken is.
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összefonódtak a szakmai tudományos kapcsolatokkal. Jó példa erre az MTA
Könyvtárában található, több mint 200 darabból álló levélanyaga, amely
a Goldziher hagyaték része, és Löw rabbinak a kiváló orientalistához írt több
évtizedes kapcsolata során keletkezett. A Magyar Zsidó Levéltárban szintén
gazdag Löw Immanuel anyag található, amely még 1942-ben került oda.05
Löw fantasztikusan sokoldalú és kiterjedt munkásságára jó példát ad a 80.
születésnapjára megjelentett kötet szerzőinek áttekintése.06 Sajnálatos, hogy
az 1944-ben megünnepelni tervezett 90. születésnapi kötetből csak 1947-re
elkészült Löw Immanuel emlékkötet lett.07 Ennek előszavában Scheiber Sándor
leírja, hogy már 1944. január 16.-án Szegeden, a zsinagógában bejelentették,
hogy ez az ünnepi kötet készül. Ezután a nyomdai munkálatok is megindultak,
de 1944. március 19.-én a német megszállás miatt ezek félbeszakadtak. A teljes
kész anyagot, Scheiber Sándor vette kézbe és amerikai segítséggel jelentette meg
1947-ben (Alexander Kohut Memorial Foundation].
Sajnálatos tény, hogy a kötet számos szerzője szintén holokauszt során hunyt
el.08 A holokauszt szegedi zsidóságot sújtó döbbenetes eseményei révén, a Löw
család tagjai is elkerültek Szegedről. A Zsinagóga körül létrehozott gettó falai
közé zsúfolt zsidóság bútorait, egyéb tárgyait a Zsinagógába halmozták fel.
Mivel az elhurcolt ezrek legnagyobb része nem tért vissza, ezeknek a javaknak is
a nagyobb része kézen-közön eltűnt.
Úgy hisszük nem követünk el kegyeletsértést, ha a tragikusan meghalt zsidók
méltatása és emlékük megőrzése mellett, azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy mi
történt Löw Immanuel hagyatékával. Itt természetesen nem lakására, bútoraira,
családi értéktárgyaira gondolunk, hanem a tudós rabbi élete folyamán keletkezett
kézirataira, a hozzá írt levelekre és dokumentumokra. Nem szabad elfeledkezni
arról sem, édesapja, Löw Lipót (1811-1875] révén a Löw család már az 1850-es
évektől Szegeden él és a város szellemi életének meghatározó része. Kutatásunk
ezért arra irányult, hogy ezt a családi hagyatékot felleljük, mert sajnálatos módon,
Szegeden ebből szinte semmi sem maradt.
Nagy köszönettel tartozom a kiváló orientalista, az ELTE Arab Tanszékének
vezetője, Ormos István professzornak, aki szegediként külön figyelemmel
nyugtázta, hogy Jeruzsálemben, a Nemzeti Könyvtárban a világ sok ás zsidó
kiválósága között megtalálható Löw Immanuel hagyatéka is.09 Ő hívta fel
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Köszönöm a Levéltár vezetőjének, Toronyi Zsuzsának a szíves tájékoztatást.
Festschrift Immanuel Löw zum 80. Geburstage, 1934, Breslau, M. und H. Marcus
Semitic Studies in memory of Immanuel Löw, és Keleti Dolgozatok Löw Immanuel emlékére.
Budapest, 1947. Szerk. Dr. Scheiber Sándor
u. o. IX. o.
Ormos István hozzám írt levelében (2011.07.11.] arról tájékoztatott, hogy amikor az MTA
Könyvtár megbízásából az 1990-es években Jeruzsálemben járt, magyar anyagok után kutatva
akkor találta meg és nézte át a Löw hagyatékot.
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a figyelmemet a már említett, MTA Könyvtárban őrzött Goldziher hagyatékbeli
levelekre is. A megkezdett tájékozódás során kiderült, hogy a jeruzsálemi anyagra
vonatkozó információkat a holokauszt ismert kutatójától, Molnár Judittól tudtam
beszerezni, akinek ezért szintén hálás köszönettel tartozom. Ő bocsátotta
rendelkezésemre azokat a leveleket, amelyekből kiderül, hogy az előbb
Löw Immanuel mellett rabbiként tevékenykedő, majd 1945 után utódjaként
Szegeden rabbiként működő Frenkel Jenő (1902-1989} jóvoltából került
a hagyaték Jeruzsálembe. Ma a jeruzsálemi anyag kijuttatására vonatkozóan
az a levél a döntő, amelyet Dr. C. Wormann főkönyvtáros írt Scheiber Sándornak
1947. december 21.-én a jeruzsálemi Zsidó Nemzeti Könyvtár nevében.
Azt írja, hogy nagy hálával tartoznak Frenkel Jenő rabbinak, aki a családtól
megszerezte és el kívánja juttatni Jeruzsálembe a jelzett intézetbe Löw Immanuel
értékes oklevéltárát („dr. Immanuel Löw s’ valuable archives"}. Egyúttal azt kéri,
nem tudná-e Frenkel rabbi személyesen elkísérni ezt az anyagot Jeruzsálembe.10
Az anyag további sorsára és a tényleges Jeruzsálembe érkezésére vonatkozóan
szintén Scheiber Sándor ad felvilágosítást. 1948. szeptember 29.-én írt
feljegyzésében azt közli: Löw Immanuel özvegye, valamint gyermekei Lipót és
Eszter megbízásából, 45 köteg jegyzet (2 láda} az Országos Rabbiképző Intézetbe
került, ők rendezik, és innen szállítják Jeruzsálembe.11 Az említett Scheiber-féle
irat alján található az Országos Széchényi Könyvtár pecsétje 1948. szeptember
30.-i dátummal, amely úgy tűnik, hogy hivatali jóváhagyás az anyag külföldre
szállításához.12 Scheiber Sándor személye egyébként is kiemelkedő Löw Immanuel
munkásságát illetően.13 Tehát az anyag 1948 őszén kerülhetett jelenlegi helyére
Jeruzsálembe. Frenkel Jenő rabbi, akinek gyermekei 1945-ben kivándoroltak
Izraelbe 1948 végén szintén Izraelbe ment és élete végéig ott is maradt.
A jeruzsálemi Zsidó Nemzeti és Egyetemi Könyvtárban (Jewish National and
University Library JNUL} S 4° 794 jelzet alatt található a Löw Immanuel hagyaték.
XI nagy részre van osztva, amelyből a I. és II. a levelezés. Ebből az első rész 249
feladótól, a második rész 46 feladótól érkezett anyagot tartalmaz. Azért kell így
fogalmazni, mert van olyan feladó, akitől csak 1, másoktól viszont 5,10, vagy akár
20 levél is található. A nevek között sok az ismert magyar, illetve külföldi tudós,
író, közéleti személy. A III.-XI. rész különböző kiadókkal folytatott levelezést,
portrékat (fotók}, Löw Immanuel útlevelét, kéziratokat és újságkivágásokat
tartalmaz. Az anyaghoz tartozik S 4° 794 jelzettel Löw Lipót anyaga is. Ezt azonban
a fent részletezett anyagba sorolták be.
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A Frenklel családnál lévő levél másolatát Molnár Judit bocsátotta rendelkezésemre.
A feljegyzés másolatát szintén Molnár Judittól kaptam, aki pedig a Frenkel családtól jutott hozzá.
u. o.
Erre nézve lásd: Hídvégi Máté: Scheiber Sándor élete, in: Scheiber Sándor emlékezete. Budapest, 2013.
Szerk. Domokos Tamás, 13-96.0.
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Magyarország, Szeged, valamint az egyetemes tudomány számára
felbecsülhetetlen értékű ez az anyag. Feldolgozása semmiképpen nem egyetlen
ember feladata. De mindenképpen foglalkozni kell vele a szakembereknek.
Elképzelhető, hogy a felvázolt három hely (MTA Könyvtár, Magyar Zsidó Levéltár,
Jeruzsálem] mellett még esetleg máshol is létezik jelentősebb Löw anyag. Ennek
feltárása és a kutatás számára hozzáférhetővé tétele napjaink és a jövő tudós
társadalmának a feladata.

Zsidók Szeged társadalm ában

oc-oooooooooooooooooo 117

118 <xxxxxxxxxx>o<xxxxxxx>

Zsidók Szeged társadalm ában

