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A Lö·w-per 

Az Eneyc/opaeiJia Judaica 
(Jerusalem) Löw Immánuel
ről szóló cikkében - többek 
között - ezeket olvashatjuk: 
"During the »white terror« 
and counterrevolution in 
Hungary (1920-21), Loew 
was imprisoned for 13 months 
on the allegation that he had 
made statements against Ad
miral Horthy_ During his 
imprisonment he worked on 
his four-volume work, Die 
FLora Jer JuJen (1924-34). " 

Szegeden meghalt nagybátyám emlékének 

vizsgálására" utaztak Magyar
országra. Beszéltek Löw 
Immánuel szegedi főrabbival, 
a magyarországi zsidóság leg
nagyobb vallási és tudományos 
tekintélyével is. A vezércikk, 
jórészt, a Löwvel készített állí
tólagos interjú összefoglalása. 

"Mint semleges, objektív új
ságírónak természetesen köte
lességem volt Szegeden, az új 
Magyarország bölcsőjének 
székhelyén a zsidóság vezéreit 
is meghallgatni. Kollégámmal 
felkerestem tehát az ottani fő
rabbit, dr. Löw Immánuelt, aki 
lekötelező szívélyességgel fo
gadott. [ ... ] 

Utóbbit Löw könyve elő
szavában megörökíti: I "Meine 
wissenschaftlichen Arbeiten 
sind einem mühevollen Amte 
abgerungen. Ihre vorliegende 
Zusammenfassung ware kaum 
zustande gekommen, hatte 
nicht die über mich verhangte 
Untersuchungshaft (23. lY. 
1920 bis ll. VI. 1921) durch 

L6w ImmlJnuel otthonlJban 1930 k6rül 

Ahogy hárman szemközt ül
tünk egymással, nagyot sóhaj
tott a főrabbi és elmesélte ne
künk Müller István szegedi 
mérnök esetét, aki februárban 
két barátjával Budapestre ment 

13 Monate jede amtliche Tatigkeit ausgeschaltet." 
Az eset - amely Löw-ügy vagy Löw-per néven 

ismeretes - irodalmi emlékezetét Móra Ferenc2 és 
Gábor Andor3 publicisztikái és Heller Bernát egy 
korabeli recenziója4 őrzik. 

Az 1945 utáni zsidótárgyú szakirodalom többször 
említi,5 részletes feldolgozására azonban nem került 
sor. 

A Nemzeti Ú;Jág 1920. április 23-i számának ve
zércikke -A magyargyafázLÍ,JZe.qeoifőra66i. Hogyan in
formáLja dr. Ló'w ImmánueL a külföLOef? E.qy hoLfané)i új
JágírLÍ benyonuiJai az AL{óiJó'n - beszámol két holland 
napilap munkatársának magyarországi tapasztala
tairól. Az újságírók a "fehérterror objektív meg-

és há rom nap múlva arról értesítették özvegy any
ját, hogy a gyűjtő fogházban meghalt. 

- Szegény Etiene Müller - mondotta a főrabbi 
-, egy kiváló tehetséges derék fiatalember, teljesen 
ártatlanul ölték meg. Mid6n az anyja halála hírét 
vette, nagynehezen hazaszállíttattuk hulláját. Itt 
Szegeden kivettük a hullát a koporsóból. Jól meg
vizsgáltam és hivatalosan konstatáltam azt, hogy 
számtalan szúrási seb volt a testén, hogy lába le volt 
égetve, jól értsék meg uraim, le volt a lába égetve 
és mind a két szeme ki volt szúrva. Ezek általam 
konstatált teljesen autentikus tények - mondotta a 
főrabbi. - Képzelhetik, mi történik a többi ember
rel. Vidéki emberek, akik nem is sejtik, mit jelent 
a Britannia-szálloda, gyanútlanul szállnak meg ott 
és nyomtalanul eltűnnek. [ ... ] 

Ennél is jobban meglepett bennünket a legma-
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gyarabb város főrabbijának hazaárulása. A magyar 
szent korona, a katholicizmus, a magyar nemzet 
egysége, a hercegprímás, Apponyi Albert, Károly 
király, mind-mind nagy hazugság szerinte . Meg 
vagyok róla győződve, hogy a világ bármely or
szágának egy nemzetisége sem nyilatkozott volna 
ilyen alávaló módon arról az országról, annak szent
ségéről, amelyben él, mint a szegedi főrabbi . Szóba 
került az új Magyarország és a rabbi valóságos kéj
jel mesélte, hogy ennek az országnak nincsen lét
jogosultsága. Magyar nemzet nem létezik, sőt a 
magyar faj is kiveszett már, ami még megmaradt be
lőle, az keveréke azoknak a németeknek, akiket a 
tatárjárás után Magyarországra telepítettek. 

Arra a megjegyzésünkre, hogy Magyarország 
természetes földrajzi egység, felkacagott a főrabbi 
és azt mondotta: »Kérem, uraim, ez nagy hazugság, 
ilyen nem létezik. Erről csak szónokolnak; ha négy
felé osztjuk az országot és az egyik részt a csehek
nek, a másikat a románoknak, a harmadikat a szer
beknek és a negyediket az osztrákoknak adják, ak
kor megszűnt a földrajzi egység. Ezek mind csak 
frázisok .« 

- De - vetettem közbe - gróf Apponyi Párisban 
Magyarország vízrendszerére mutatott rá. A rab
bi nem engedett tovább beszélni és közbevágott: 
»Ez is hazugság. Apponyi csak beszélni tud. Mit 
tett ez az ember életében! Soha semmit. Nagyon 
szép volt tőle, hogy ahelyett, hogy a Nemzeti Ka
szin óban kártyázik, Párisba ment és három nyel
ven zsonglőrösködött a nagyhatalmak előtt. De 
amit mondott, az mind hazugság. Apponyi? Be
széltek az urak vele? Ö nem más, mint a nemzet 
baritonja.« 

Nincs magyar nemzet. Nincsen létjogosultsága. 
Legjobban bizonyítja ezt, hogy Erdélyben, ahol 
székelyek vannak, nem ezek magyarosították a ro
mánokat, hanem a románok románosították a szé
kelyeket. A székelyek ma mind románok. Ezt az or
szágot a gentrik és a főnemesek züllesztették le s 
tették tönkre. [ ... ] 

»Kétféle magyar van: az egyik buta és becsüle
tes, a másik eszes, de becstelen.« 

Ezt a nyilatkozatot a szegedi főpolgármesterrel 
kapcsolatban mondotta a főrabbi. Fel akartuk ke
resni a polgármeste rt, mire ő kijelentette: Mit akar
nak az urak ettől a szegény buta embertől? Hason
ló hangon beszélt Horthy kormányzóról, akit sze
rinte Magyarországon mindenki hadügyi népbiz
tos néven ismer. Elmondott egy epizódot Horthy 

Löw Lipót 1959-bcn B090tában 

szegedi látogatásáról, amidőn a Széchenyi-téren 
ünnepi mise alkalmával ahelyett, hogy letérdelt vol
na, kardbojt jával játszott és nyilvánosan sértette 
meg a katolikus vallást. 

Képtelenség volna elsorolni mindazokat a nyil
vánvaló rágalmakat, amelyeket dr. Löw főrabbi 
Magyarország ellen felhozott. [ ... ] Mint külföldi, va
lósággal szédültem mindezek hallatára és támo
lyogva hagytam el a szegedi főrabbi lakását, aki 
abban a reményben búcsúzott el tőlünk, hogy en
nek az országnak úgyis vége van, ezt úgy is fel fog
ják oszlatni." 

A nemzetgyűlés aznap délelőtti vitájában Bozsjk 
Pál, Gyöngyös képviselője felolvasta a Nemzeti Uj
Jág fenti vezércikkét:6 

- "Hogy a zsidóság jelenlegi vezetői milyen ér
zelmekkel viseltetnek a magyarság iránt, arra kom
mentár nélkül jónak látom itt előadni, mit mondott 
Löw Immánuel, Szeged főrabbija Magyarország
ról és a magyarokról egy hollandi hírlapíró előtt. 
A Nemzeti Újságból olvasom föl ezt a jellegzetes 
nyilatkozatot. " 

Botrány támadt. Közbekiáltások hangzottak el: 
"Még nincs letartóztatva?! ", "Fel kell akasztani! ". 

Ugron Gábor javaslatára a nemzetgyűlés indít
ványkönyvébe a következőket jegyezték be: 

"A Nemzeti Újság 1920. április 23-i számában dr. 
Löw Immánuel szegedi főrabbinak egy állítólagos 
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nyilatkozata jelent meg. melyet ő hollandi újság
íróknak mondott volna. Mivel a főrabbi kijelenté
sei a legsúlyosabban sértik az érzelmeket. amelyek 
magyar ember előtt szentek és mivel, ha e kijelen
tések valóban megtörténtek volna. a legsúlyosabb 
hazaárulással állanánk szemben. indítványozom. 
hogy a nemzetgyűlés utasítsa az igazságügyminisz
tert. hogy a kérdés felderítése iránt a szükséges lé
péseket a legsürgősebben tegye meg és a nyilatko
zat megtörténte esetén gondoskodjék a legsúlyosabb 
törvényes megtorlásról. " 

Az ülésen Simonyi-Semadam Sándor miniszter
elnök is felszólalt: 

"Az itt hallott adatok oly megdöbbentőek. ez a 
nyilatkozat olyan halmaza a gonoszságoknak és 
hitványságoknak. hogy a kormány egy pillanatig 
sem hallgathat. Kijelentem. hogy táviratilag intéz
kedem. a legsürgősebben meg fogom tenni a lépé
seket a tényállás kiderítésére. mihelyt hivatalosan 
beigazolást nyer a nyilatkozat. Az egész kormány 
becsületével felelek érte. hogy a legszigorúbban 
fog az eljárás folyamatba tétetni ." 

Haller István. közoktatásügyi miniszter kijelen
tette: 

"A képviselőházban már több beszédben allu
dáltak arra. hogy azok a hírek. amelyek külföldön 
Magyarország renoméját a legnagyobb mértékben 
rontják és amelyek nagyon megnehezítik a béke
delegáció eredményes munkáját. innen Magyaror
szágból származnak. Ez is volt a közérzés már hó
napok óta. Bizonyítani azonban e feltételezésnek he
lyességét nagyon nehéz. De ilyen megnyilatkozá
sok. aminőket ez a hollandi újságíró kapott. csak
ugyan megerősítik azt a közérzést. hogy a nemzet 
megrágalmazását nemcsak az elmenekült kommu
nisták folytatják szívós kitartással, hanem itthon is 
vannak cinkosaik. 

- Kétségtelennek tartom. hogy a zsidóság maga 
is elítéli az effajta »információkat«. Éppen a zsidó
ság feladata kirostálni a maga köréből azokat. akik 
minduntalan újabb hasábokat dobnak arra a tűz
re. amelynek lángja azután itt-ott ártatlanokat is 
meg szokott pörkölni. " 

Ugyanennek a napnak a délutánján - a családi 
följegyzések? szerint - Löw Immánuel éppen a há
za mögötti kertben foglalatoskodott. amikor Bottka 
Sándor. szegedi rendőrfőkapitány letartóztatta. A 

Széchenyi téren lévő ügyészségre vitték. Harsányi 
Elemér főügyészhez. A főrabbi fia. Löw Lipót és 
Ba lassa Ármin ügyvéd felkereste a főügyészt. aki 
közölte velük. hogy Löw lmmánuelt az 1919. évi 
4039. sz. miniszterelnöki rendelet 4. paragrafusa 
alapján. tehát a Tanácsköztársaság érdekében elkö
vetett bűncselekmény cÍmén tartóztatták le. A fő
rabbit az ügyészség legfelső emeletén a bádogtető
zet alatt lévő vizsgálati fogdába zárták. 

Péntek volt. Az esti zsinagógai istentisztelet után 
a szegedi hitközség elnöke. Biedl Samu és Löw Li
pót elmentek Wégman Ferenchez. az ügyvédi ka
mara akkori elnökéhez. hogy felkérjék az ügyvédi 
teendők ellátására. W égmant elsősorban a honorá
rium érdekelte. nem az ügy. A család másnap kö
zölte vele. nem kérik közreműködését. 

Éjszaka pesti katonatisztek bezúzták a Löw-ház 
földszinti ablakait. 

Balassa javaslatára. aki a délvidék egyik legki
válóbb kriminalistája volt. megkérték Baracs 
Marcel pesti ügyvédet. Löw Immánuel unokaöccsét 
nagybátyja ügyének intézésére. Baracs 1920-ban 
már legendás védőügyvéd. a Lipótvárosi Kaszinó 
elnöke és a Pesti Ügyvédi Kamara elnökhely ette
se volt. A proletárdiktatúra idején sikerrel védte a 
fellázadt ludovikás hallgatókat. 8 

A per költségeit Krausz Simon bankár. filant
róp. a család barátja fedezte. 

Baracs hétfőn Szegedre érkezik Löw Lóránt ügy
véd kíséretében. Löw lmmánuellel való találkozá
suk az ügyész jelenlétében zajlik. 

"Úgy látszik. ez hiányzott a biográfiámból" -
szól a főrabbi mosoly ogva. 

Az első kihallgatás már megtörtént. Löw tagad-
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• A dr,. lllw Immánuel szegedi főrabbi ellcn fc;ségsértésnek és izgatás nak . 
bunleUcl cs korlllányzósértésnck vétsége miaU folyó búnügybcn védcttcmnck 

kifogásait 

a kir. ügyész:égnek 5238'1921. kir. Ogy. sz. vádirata ellen az alábbiakban 
terjesztem elo: 

ta a neki tulajdonított kijelentéseket. Az ügyész 
megjegyzésére: "Ugyan, hogy állíthatja ezt?! Hiszen 
két tanú állt ja ennek ellenkezőjét!" - a jegyzőkönyv 
szerint Löw ezt válaszolta: "Igen, két tanú, de zsur
naliszták ! " 

Letartóztatásának tényében a főrabbi politikai 
okot lát, s ezt Baracséknak - az ügyész távollété
ben - megmondja: Apponyinak a béketárgyalások
ról küldött jelentései ből tudjuk, hogy jóval nagyobb 
területeket kap hattunk volna, ha a fehérterror alat
ti vérengzések, zsidóüldözések nem történnek meg. 
Mikor Apponyi a tárgyalások során Magyarország 
térképének felmutatásával kívánta álláspontja he
lyességét bizonyítani, Clémenceau felkiáltott: "És 
hol fekszik Orgovány meg Izsák?!" A jelentésnek 
ezt a részletét Simonyi-Semadam miniszterelnök a 
nemzetgyűlés előtt felolvasta. A gyilkosoknak te
hát bizonyítaniok kellett: a külföld által annyira 
védett magyarországi zsidóság valójában gonosz 
és a nemzet ellensége. "Miután Kohn Sámuel pes
ti főrabbi március ll-én meghalt, rajtam kell be
mutatni a magyarországi zsidóság gonoszságát" -
mondta Löw Immánuel. 
Jegyzőkönyv rögzítette az alábbi kihallgatást is: 
Zombory János, vizsgálóbíró - régi szegedi csa

lád tagja - lekísérteti Löwöt a fogda alatti emele
ten lévő hivatali szobájába, és ezzel kezdi: "Bocsá
natot kérek, Főtisztelendő uram, hogy idefárasztot
tam, de az ügyés~.től azt az utasítást kaptam, hogy 
kérdezném meg Ontől, hogy az ország mely részét 
mely antanthatalomnak mennyiért adta el?" "Van 
jobb dolga az antantnak, mint vidéki rabbinustól 
földet vásárolni!" - feleli Löw. 

A Löw Immánuel elleni vádirat napok alatt el
készül. A szegedi királyi ügyész április 23-án tele
fonon megkeresi a pesti vizsgálóbírót, hogy kezd
je meg a holland újságírók tanúkihallgatását. Más
nap - szombaton - megkezdik a kihallgatást, és 
vasárnap befejezik. A két újságíró - George Nypels, 
az amszterdami ALLgemeen Handeúbfat és Alexander 
Hollósy, a Maa.Jbode munkatársa - a vádat megerő
síti. Kihallgatják továbbá Huszár Károlyt, Sándor 
Pált, Vasek Ernőt, Szabolcsi Lajost, Kosztolányi 
Dezsőt és báró Szterényi Józsefet. A Nemzeti Ú;dág
beli cikket "kiszínezték a főrabbi rovására" - vall
ja Kosztolányi, Nypelsre hivatkozva. 

A szegedi ügyészség vádat emel Löw Immánuel 
ellen felségsértés bűntette, nyomtatvány útján el
követett osztály, nemzetiség és hitfelekezet elleni 
gyűlöletre izgatás bűntette és Magyarország kor
mányzója ellen elkövetett sértés vétsége miatt. 

"Terhelt célja nyilvánvalóan az volt, hogy az ál
tala elmondott és a kihallgatott tanúk vallomásában 
írtak a Hollandiában megjelenendő tekintélyesebb 
lapokban tanúk által közzététessenek és ezután an
nak tartalm át a Magyarországgal ma még hadban 
álló hatalmak népei elolvassák és az alapon a ve
lünk még hadilábon álló hatalmakat arra igyekez
zék rábírni, hogy Magyarországnak úgy az ellen
ség által már megszállott, mint meg nem szállott te
rületét a magyar szent koronától, Magyarország
tól elszakítsák és a velünk szomszédos négy hata
lom uralma alá juttassák." 

Elrendelik a vizsgálat lefolytatását és a főrabbi 
vizsgálati fogságba helyezését. 

Április 25-én délben Horthy háromnegyed órás 
kihallgatáson fogadja Nypelst és Hollósyt. 

A Nemzeti UjJág már nemzetközi zsidó összees
küvést emleget: 

"A megszállott területek magyar zsidai, a Bécs
ben és Prágában meglapult ghettó-söpredék az áru
lásnak, a lelki hitványságnak és cinizmusnak régi ha
zájuk iránt annyi bizonyítékát szolgáltatták, hogy 
a naiv magyarság szemének fel kellett nyílnia s azt 
kellett gyanítania, hogy ez nem szórványos esetleg 
[sic!] , hanem végigfertőzte a zsidóság nagy részét, 
amely a vörös uralom alatt elkövetett bűneinek tu
datában iparkodik kifelé és befelé aláaknázni a kon
szolidáció és az újjáépítés folyamatát. Reb Immánuel 
felszólalása mögött ez a faji história reszket ... " 

A lap szerint a Magyarország ellen irányuló nem-
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zetközi cionista összeesküvés vezérei Löw és a bé
csi főrabbi, Chajes. Szeged a Magyarország ellen 
való rágalmazás központja, Varsó "az új Lengyel
ország ellen acsarkodó zsidó patkányfészek". 

A bebörtönzött Löw kiszabadítása érdekében vi
lágméretű mozgalom indul. A letartóztatás utáni 
napokban a holland királynő táviratozik Horthy
nak, kérve a főrabbi szabadon bocsátását. Horthy 
válasza: Löw már otthon van .9 

Diplomáciai úton az osztrák, holland és a német 
külügyminisztérium kéri Löw szabadon engedé
sét, és közbenjár érte az amerikai kormány is. lo 

Svájcból elsősorban keresztény orientalisták, 
egyetemi tanárok és a Nemzetközi Vöröskereszt el
nöke táviratoznak Horthynak Löw érdekében. Ma
gyarország kormányzója válaszra sem méltatja őket. 

A szegedi görögkeleti szerb templom esperes
plébánosa, a különben halk szavú Sevity Lázár hí
vei előtt felkiált: )] 

"Ugyan mit is csinálnának velem, ha az újszege
di tiszaparton nem lennének a szerb ütegek beás
va és az ágyúk csöve a városra irányítva, ha ezzel 
a félisten Löw-vel így bánnak el!" 

A Korona utcai öreg levélkihordó postás felke
resi a Löw családot, mert tanúskodni akar "a fő
tisztelendő úr mellett". 

Az ügyészség - heti egyszeri látogatásra szóló -
belépési engedélyt ad Löw családjának, háziorvo
sának, Schreiber Fülöpnek és a hitközség elnöké
nek, Biedl Samunak. 

A fogoly olvasnivalót kér. Jókai-, Tömörkény- és 
Mikszáth-könyveket visz a család. "Nem vihetők 
be! Nincsenek cenzúrázva!" - mondja az ügyész. 

Hetekkel később végül megengedik, hogy a fő
rabbi a cellában dolgozhasson. 

Elkészíti a Gustav Dalman evangélikus püspök 
által szerkesztett szótár második kiadásának jegy
zetanyagát. (Az anyagot tartalmazó, ajánlva fel
adott boríték több mint két évig fekszik majd a 
szegedi postahivatalban.) 

Németre fordítja és kibővíti fiatalkori munkáját, 
A c,fókot. Fia így emlékezett erre: 

"Mikor végre az igazságügyminisztérium ren
delkezésére a saját tudományos értekezéseinek az 

A szegedi Új zsinagóga az 19iO-as években 
(LIEBMANN BÉLA FELV.) 

anyagát is bejuttathattam a cellába, legelőször két 
értekezés anyaga között kellett választanom: »A 
csób és a »Könnyeb között. Az előző mellett dön
töttem. Kívülálló nem tudhatta, hogy a cella egye
düllétében szomorú tartalom mit is válthat ki a fo
golynál. Rövid idő múlva sevúosz volt. A rákövet
kező látogatásunkkor Papa elmondta nekünk, hogy 
az egyedüllét ezen a nagy ünnepen megríkatta, de 
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Theodor N61deke karlsruhei kertjében 19i6-ban 
(Egyike volt azoknak a keresztényeknek, akik 

mozgalmat indítottak Európában L6w kiszabadításáért) 

mikor a folyosóról behalla tszott a foglár kislányá
nak kacagása, megnyugodott." 

A cddk az alábbi szerkesztőségi megjegyzéssel el
látva jelent meg: 

"Aus besonderen Gründen war der Verfasser 
nicht in der Lage, die zwelte Korrektur dieses 
Aufsatzes selbst zu lesene." 

Löw megkezdi több évtizedes botanikai-műve
lődéstörténeti gyűjtőmunkája jegyzet- és cédula
anyagának kötetekbe rendezését. Végül is ez lesz 
élete főműve. A Die Flora (Jer Ju(Jen, melyen "nem ér
ződik a fogság doha". 

"Ha vizsgálati fogságának tizenhárom hónapja 
nem kényszeríti hivatalos teendői szüneteltetésére, 
félévszázados tudományos adatgyűjtését aligha tud
ta volna tető alá hozni" -- írja Scheiber Sándor, még 
Löw életében. 12 

Fogsága idején írja meg önéletrajzátY 
"Éltem hivatásomnak, tudományomnak és csa

ládomnak. Távol állottam politikától, pártoktól, 
még kaszinóba sem léptem be. Nem valamely po
litikai párthoz csatlakoztam, hanem hazámhoz ra
gaszkodtam. Nem cseréltem fel mássaL ámbár a 
külföld sokfelé hívott, búsás jövedelem és nagy vá
rosok igézete csalogatott. 1879-ben az árvíz betö
résének hírére a berlini hitközség hívott meg 
Lazarus tanár útján; ké sőbb Stockholm 1891-ben, 
Boroszló 1903-ban és bár nem fogadtam el, mégis 
1911-ben újból Bécs hívott, leküldve aláírás végett 
a kész szerződést. Itt maradtam hazámban. Jól 
esett, hogy Wekerle KarsIbadban bátyámnak azt 

mondotta akkor, hogy tudta, hogy én nem hagyom 
el hazámat. Amikor ugyanakkor a protestáns és 
görögkeleti kartársakkal az új csanádi püspököt, 
Glattfelder Gyula dr. őméltóságát ünnepeltük, ő is 
barátságosan emlékezett meg elhatározásomról. 
Így öregedtem meg Szegeden a nemzeti érzület 
ápolásában. [ ... ] A magyar nép szeretetéből fakadt 
nálam a magyar néplélek minden nyilvánulásának 
szerető gondozása. Híres gyűjtőnk, a minap el
hunyt Kálmány Lajos jól mondta ezt. Mikor már 
senkivel sem érintkezett, engem még felkeresett, 
ha valami új népmese-variánst, ballada-töredéket 
fedezett fel. Szalay József területi főkapitány úr, a 
mi bibliophilunk, tanúj a, hogy ott két felekezet 
papja egy nép szolgájának érezte magát ... " 

Baracs Marcel a szegedi vizsgálóbíróhoz negy
venoldalas előterjesztést nyújt be: 14 

"A bírót mint minden más ügyben, a »Löw
ügyben« sem érdekelheti egyéb, mint a tényállás
nak valamely jogszabályba beilleszkedése vagy be 
nem illeszkedése. A »Löw-ügyet« éppúgy kell ke
zelnie és eldöntenie, mint hogyha azt sohasem dob
ták volna be a politikának forgatagába. Lekapar
ni róla a rikító színezést, amellyel a felekezeti gyű
lölségre szító sajtó bevonta, - elvonni az ügyet a 
százszoros nagyító üveg alól, amely alá annak par
lamenti tárgyalása helyezte, - megtisztítani a 
»juridicumot« a »politicumnak « most rátapad ó 
iszapjától: ezt várom az ügynek bírói intézésétől" 
- írja a bevezetőben. 

Bizonyítja hogy a két holland újságíró provoká
tor. Jártak például báró Szterényi Józsefképvise
lőnél, aki kidobta őket. Bizalmas értesítésnek kö
szönhetően Vanczák János és Miakics Ferenc 
szocialista vezetők kitértek látogatásuk elől. 
Hollósyról maga Nypels is elismeri - a lViener 
/IIIOl:qenzeitunp május 12-i számában -, hogy provo
kátor. Hollósv - eredeti nevén Hollander - kike
resztelkedett 'zsidó, aki a Tanácsköztársaság zsold
jában állott mint a Külügyi Népbiztosság alkalma
zottja. "Csak azelőtt volt zsidó, most ellenben gaz
ember" -- minősíti Hollósyt Gábor Andor. Baracs 
azt is kideríti róla, hogy személyesen ajánlotta fel 
szolgálatait Kun Bélának. Hollósy írta a nyugat
európai, különösen a holland sajtó számára a Ta
nácsköztársaság céljait szolgáló cikkeket. Nypels a 
proletárdiktatúra idején Budapesten tartózkodott, 
és szoros összeköttetésben volt Hollósyval és a kül
ügyi népbiztosokkal. 

Baracs elemi logikai lépésekkel megmutatja, hogy 
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a Nemzeti Új~lág cikke egy előre megtervezett kon
cepciós ügy része. Ha a szerkesztőség valóban olyan 
hazafi, amilyennek mondja magát, miért hoz le 
olyan bizalmasnak szánt állítólagos nyilatkozatot, 
mely "hazaáruló"? A nemzetgyűlésen felszólalók 
pedig miért gondoskodtak arról, hogy a Iapközlés
sei teremtett helyi nyilvánosság világnyilvánosság
gá táguljon ? 

"Hát vagy van a jelen esetben "hazaárulás«, vagy 
nincs. Szerintem nincs. Azok szerint, akik Löw fő
rabbinak bizalmas állítólagos kijelentéseit világgá 
kürtölték, van. Úgyde akkor nem Löw főrabbi kö
vette el azt. Talán mások sem. Ezekről a másokról 
azonban saját álláspont juk alapján megállapítani 
kell , hogy politikai érdekeiket, kivált a zsidóság el
len való uszítással kapcsolatos politikai érdekeiket 
a szenvedélynek egy forró pillanatában fÖlébe he
lyezték a nemzet egyetemes érdekének." 

Az írásbeli előterjesztés végén Baracs a vádlott 
szabadlábra helyezését vagy legalább a házi őrizet 
elrendelését kéri. 

Brückler István, szegedi törvényszéki elnök 
- ugyancsak kikeresztelkedett zsidó - vádtanácsa 
június 25-én elutasította a házi őrizet iránti kérel
met: 

"Minthogy a gyanú okok szerint a gyanúsított el
len életfogytig tartó fegyházbüntetéssel bünteten
dő bűntett miatt folyik eljárás és mivel Szeged a 
szerb határvonal mellett fekszik . ahol tehát a szö
kés könnyen történhetik és mert a gyanúsított cse
lekménye már természeténél fogva is kizárja a bün
tető perrendtartás 153. paragrafusában felhívott, 
különös tekintetre méltó, kivételes esetet, melynek 
fennforgása nélkül pedig ez a rendkívüli módja a 
letartóztatás nak, illetve vizsgálati fogságnak el nem 
rendelhető és mert a lakáson leendő őrizetbe vétel 
technikai akadályok ba ütközik." 

NEGY\""ENEDIK ÉVFOLYAM 

Baracs Marcel a táblai tanácshoz fordul. Elren
delik az otthon őrzést, amit július 13-án foganato
sítanak. 

A Szegedi Új' Nemzedék július 16-i vezércikke 
kommentálta a döntést. 15 

Brückler István vád tanácsi elnök több fórumon 
és az előbbi napilapban is mentegette magát: 
Löwöt nem ő, hanem a királyi ítélőtábla engedte 
ki a börtönből, és helyezte házi őrizet alá. 6 csak 
kényszerűségből engedelmeskedett az ítélőtáblá
nak. 

Baracs elfogultsági indítványt nyújt be Brückler 
ellen. Az ítélőtábla tanácsa - Orosz Pál és Kovács 
Rókus vezetésével - 1920. szeptember 4-i határo
zatában Brücklert a folyamatban lévő bűnügyben 
elfogultnak jelenti ki, és elrendeli mellőztetését. 
Helyére Tóth Gyulát nevezi ki elnöknek. 

A házhoz kirendelt börtönőrök - "Szűcs bácsi", 
"Csonka bácsi" - és foglyuk kapcsolatának emlé
két megőrizték Löw Lipót följegyzései: 

1920. július 22-én fegyveresek támadják meg a 
főrabbi házát. Belövik az ablakokat. A lakásra ki
rendelt egyik börtönőr - aki Löwöt mint börtön
leIkészt ismerte - megszóla!: "Főtisztelendő úr! 
Tessék visszajönni hozzánk a fogdába! Ott még a 
haja szála sem görbül meg!" 

"Szűcs bácsi elemista unokaöcsémnek segített a 
számtanleckéjénél." 

Csonka bácsi - hogy ne unatkozzék - foglyától 
kért olvasnivalót. Oda is adta neki magyar prédi
kációinak egyik kötetét. Csonka bácsi a könyvet el
olvasása után, ezekkel a szavakkal adta vissza: "Na
gyon köszönöm ezeket a szép regényeket!" 

Ugyancsak Csonka bácsi volt szolgálatban, mi-
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kor hivatalos engedélyekkel megjelenő két fivért en
gedett be. Az egyikük mérnök, a másikuk műépí
tész volt. Egy síremlék rajzát jöttek megbeszélni. 
Az őr az első szobában az egész beszélgetést kihall
gatta, hisz ez volt a tisztsége. Amikor a látogatók 
elmentek, nem tudta a megjegyzését magában tar
tani: "Ezeket a Főtisztelendő úr jól kitanította, mint 
kell sírkövet csinálni!" 

Egyik alkalommal Csonka bácsi, mielőtt elment, 
engedélyért foglyához fordult. "Hát csak menjen, 
hiszen nem én vigyázok magára, hanem maga én
rám." 

Az 1920-as évi őszi ünnepeket Löw a házi őri
zetben töltötte. Hívei Abonyi Lajos lakásán gyűl
tek össze, mert ennek a lakásnak ablakai Löwék 
kert jére nyíltak. A főrabbi az ablakból hallgatta az 
esti ünnep énekeit. "Ott álltunk Papával, és 
könnyeztünk. " 

Az ügyészség - Hubay László királyi ügyész -
vádirata 1921 tavaszán készült el. Baracs Marcel 
kifogásait harmincöt nyomtatott oldalban írta meg 
és nyújtotta be a Szegedi Királyi Törvényszék vád
tanácsához. 

Az írás első részében szembeállítja egymással azt 
a gyorsaságot, amivel a főrabbit letartóztatták és a 
vád tanúit kihallgatták, azzal a tizenegy hónapos 
vonakodással, amely során lehetetlenné tették, hogy 
a védelem a váddal szembeni bizonyítékokat feIso
rakoztathassa. Rámutat a tanúkihallgatások ellent
mondásaira, a tanúk önmaguk korábbi állításaival, 
illetve egymás kijelentéseivel való ütközéseire. A 
Nemzeti Qidágban közölt, a főrabbinak tulajdoní
tott kijelentéseket - az írás második részében - té
telről tételre megvizsgálja. Egyik részükről bizonyít
ja, hogy tényeket fednek, a többiről pedig kimutat
ja, hogy a tanúvallomások szerint nem hangozhat
tak el úgy, ahogy az újságban megjelentek. Az írás 
ezen része tulajdonképpen a vádirat szisztemati
kus felőrlése. A maga nemében egyedülálló filoló
giai és logikai teljesítmény. Az irat harmadik része 
pedig - sorra véve a vádakat, azaz a "felségsér
tést", az "osztály, nemzetiség és hitfelekezet elleni 
gyűlöletre izgatást" és a "Magyarország kormány
zója ellen elkövetett sértést" - megmutatja, hogy 
Löw Immánuel kijelentései nem illeszthetők bele a 
BTK által definiált vádpontok ba. 

Az írást Baracs egy Jézus-mondás variálásával 

fejezi be: "Igazság, alvó leányzó, kelj fel! Talitha 
kumi!" 

A Vádtanács a kifogásokat elutasította. A kifo
gások ezután az ítélőtábla fellebbviteli tanácsához 
kerültek. A tanács 1921. június 11-i határozatában 
elejtette a "felségsértés" és az "osztály, nemzetiség 
és hitfelekezet elleni gyűlöletre izgatás" vádját, és 
fenntartva a legfeljebb kétévi fogházzal büntethe
tő "Magyarország kormányzója ellen elkövetett 
sértés" vétségét, Löw Immánuel vizsgálati fogságát 
megszüntette. 17 

A tanács akkori jegyzője, Kiss István törvényszé
ki bíró visszaemlékezése szerint Skultéty István, a 
tanács referense előterjesztését azzal kezdte, hogy 
bármilyen lesz is a döntés, az a politikai párt, amely
nek a döntés majd nem kedvez, "lármázni fog". 
Ringhofer Lajos, tanácselnök a következő szavak
kal utasította rendre: "Ez itt bíróság és nem újság
szerkesztőség ! Mi itt csakis a törvénykönyvet és az 
aktákat ismerjük és ezek alapján határozunk! Sem
mi mással nem törődünk! Legkevésbé azzal, hogy 
mit szól majd az utca!" 

A kormányzósértési per főtárgyalását 1921. szep
tember 19-re tűzik ki, de a tárgyalás elmarad. ls Az 
aktákat a kormányzóságra kéretik. 19 Horthy ke
gyelmet gyakorol. A Löw-pert 1921. október 13-
án lezárják. 

Még tart a per, amikor Hollósy közvetítőt küld 
Baracshoz: hajlandó kiadni megbízóit, mert a be
ígért pénzt nem kapta meg. Baracs nem fogadja. 

A Löw-ügynek, ennek a klasszikus koncepciós 
pernek valódi okai homályban maradnak. 

A továbbiakban három lehető okot ismertetünk. 
Az első - me ly Löw említett elképzelése is - a bé

ketárgyalások sikerét lehetetlenné tevő fehérterror 
"erkölcsi jogosságának" valamiféle indoklása. 

A második lehetséges okra - Horthy személyes 
bosszújának lehetőségére - Schweitzer József mu
tatott rá, már említett tanulmányában: 

"A szegedi ellenforradalom egyik legfőbb táma
szának s bennfentesének, Zadravecz Istvánnak »tit
kos naplójából« mindössze két éve derült ki, hogy 
az ellenforradalom urainak személyes okuk volt 
arra, hogy támadást indítsanak a szegedi rabbi el
len. Zadravecz elmondja, francia nyomásra a kor
mány nevében felkereste Löw Immánuelt, »külö
nösen a nemzeti hadsereggel való összműködés fel-
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tételeit« kívánva megtudni tőle. »Ez az okos. dip
lomatikusan beszélő öreg rabbinus egyetlen felté
telül hangoztatta Gömbös és Horthy eltávolítását 
Szegedről.« Ezek után, tudomást szerezvén a Löw 
elleni perről, »én nem is csodálkoztam«, vonja le kö
vetkeztetését Zad ra vecz ... " 

Az első lehetőséget mint ténylegesen ható okot 
elvethetjük. A Löw-per idején már bizonyos volt a 
béketárgyalások kimenetele. Ezen a Löw-ügy már 
nem változtathatott. Ha korábban csinálják, akkor 
is csak ronthatott volna. 

A második lehetőség tehát. hogy a per Horthy 
bosszúja a személyét a franciák előtt lejárató Löw 
ellen, reálisnak tűnhet. Ám a Löw-per nem bosszú. 
Ha Horthy bosszút akar állni, akkor Löwöt meg
öleti merénylőkkel, vagy valamilyen köztörvényes 
bűnügybe sodortat ja őt vagy családja valamelyik 
tagját. 

Véleményünk szerint a Löw-per a numerus 
clausus törvény megszavaztatásának volt az elő
készítője. Hiszen a per tárgya: eszme. Az egész per 
intellektuális síkon mozgott, tehát olyan közegben, 
melya numerus clausus közege. Nem a külföldnek 
szólt a per, hanem a magyar nemzetgyűlésnek. Nem 
a csőcseléknek, hanem az értelmiségnek. 

A törvény javaslatot a Löw-ügyben 
különnyilatkozatot tevő - Haller István miniszter 
nyújtja be 1920. július 22-én, és a nemzetgyűlés 
1920 szeptemberében megszavazza. Már ezelőtt, a 
per kezdetén, a budapesti József-műegyetemen a 
Löw-üggyel kapcsolatosan a zsidó műegyetemi hall
gatókat igazoltatás i eljárás alá vonják, a műegye
temi tanári kar és a közoktatásügyi kormány hoz
zájárulásával. Gyakorlattá tettek valamit, ami még 
nem is létezett. 

Hollósy további sorsáról keveset tu
dunk. Évek múlva tűnik fel Budapes
ten, teljesen elnyomorodva, megvetet
ten és vakon. 

Löw Immánuel közbenjárására he
lyezik el a pesti zsidó kórházban. 

Szabadulása napján, 1921. június 
ll-én Löw Immánuel így beszélt a sze
gedi zsinagógában: 20 

"Tizenhárom hosszú hónap kelletlen pihenésének 
szomorú szakában, bús elnémulásában, fojtó 
hallgatásában idevágyott lelkem. Szomorú eszten
dő volt. amelyből a tavasz kiesett, amelyből kiesett 
tavaszi hajnal varázsa, ébresztő madárdala, tava
szi estének lassú, méla alkonyodása, amikor a dió
fák megújuló lombja felett lomha szárnnyal suhan 
el a bagoly és suhogva csapong a denevérek raja 
[ ... ] 

Tőletek elrekesztve is éreztem a ragaszkodó sze
retet melegét és mély megindulással adok hálát 
minden könnyért, amely érettem hullott, minden 
imádságért, amely érettem fogantatott, minden böj
tért, amely érettem sanyargott, minden gondért, 
amely érettem álmatlankodott. 

És íme. most újból látlak benneteket, visszatér
tem - s ha merő aggastyánul is, de itt állok boldo
gan, hálát adni Istenemnek, hirdetni újból igéjét. 

És íme. újból itt állok, ahova szívem vágyott és 
ajkam szól a próféta igéjével: ne ujjongj, meghur
coló ellenem, ha elbuktatni akartál is, fölkeltem, 
ha sötétségben ültem is, Isten az én világosságom. 
Őt dicsérem a zsoltár végszavával: Istenem, Uram! 
boldog, akinek Tebenned vagyon bizodalma, bol
dog, akiben az edzett idegzet tűzpróbáján gúzsba 
köti a kételyt a Beléd vetett bizodalom. Boldog, 
aki Benned bízik , mikor a zárka ajtaján csappan a 
csapózár, csikorog a tolóretesz, nyikorogva fordul 
a porkoláb kulcsa - aki akkor is, ott is szól a meg
adás hitével: világító napom és védő pajzsom az 
Úr! Amen." 

Löw Immánuel ügyvéd unokájával, Weisz Károllyal, 
menyével, Löw Lipótné Hajdú Verával és 
kIsunokájával, Löw Terivel a szegedi zsInagóga-
kertben 1935 körül (LIEBMAN N B ÉLA FELV.) 
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l. Immanuel Löw: Die Flora der Jllden. II. Iridaceae -
Papilwnaceae. Wien und Leipúg, 1924. X. o. 

2. Az irúJaceáktóf a Papilwnaceákig. Szeged, 1924. január 20. 
"Nem kell nagyon megijedni a címtől. nem újfajta kézigrá

nátot jelent ez a két latin szó [ ... ] magyarázó alcíme ez a két 
szó egy hatodfélszáz oldalas hatalmas német munkának, amely 
ezt a címet viseli: Die Flora der Juden s amely a legszigorúbb 
tudományos módszerekkel va.ló botanikai, nyelvészeti és kul
túrtörténeti monográfiája a biblia növényeinek [ ... ] Ez a könyv 
[ ... ] kissé érdekel bennünket, szegedieket is, noha a könyv a 
zsidók flórájáról szól [ ... ] Mert ez a mindenképpen súlyos vo
lumen az első szótól az utolsóig Szegeden íródott, még pedig, 
amint az előszóból kitűnik, t izenhárom hónapon keresztül. 
1920. április 23-tól 1921. június ll-ig vizsgálati fogságban, ami 
a külföld szakköreiben nyilván némi feltűnést fog kelteni [ .. . ] 
Azt a könyvet, amelynek Szegeden keltezett előszava most az 
egész kultúrvilágba szétviszi és szerzője révén emlegetetté te
szi e város nevét, Löw Immánuel írta, a szegedi zsidópap, aki 
ma tölti be élete hetvenedik esztendejét és akinek az ő ura-is
tene megadta azt az örömet, hogy élete napáldozatján, dolog
tevő esztendők hosszú sora után, szellemi erői teljességében te
heti föl munkái garmadájára a koronát, amelynek fénye tudó
sok nemzedékeinek fog világítani akkor is, mikor az ő napja 
már rég visszasiklott az örökkévaló fényforrásba, amely 
kilelkezte magából. Az ő ura-istene, - így kell írnunk e meg
bomlott időkben, amikor az emberek szántszándékkal és hitük 
megcsúfolásával elfelejtik azt, hogy egy az Isten, aki kedvetelve 
néz mindenféle templomok oltáraira, ahol tisztaszívű emberek 
mutatnak be neki tiszta áldozatot. De magunkban azt gondol
juk, hogy a magyarok istenének kell hálát adni a Löw 
Immánuelek hosszú életéért, akik a magyar nemzet erkölcsi tő
kéjét gyarapították életük példaadó tisztaságával. az élő szó 
hatalmával és tolluk erejével, nemcsak a napsütéses jó időkben, 
mikor testvéri szeretetben, egy kenyéren élt a haza minden fia, 
hanem ezekben a biblikusan komor időkben is, mikor a Löw 
Immánueleket csak a haza határain kívül tartják magyaroknak, 
de a haza határain belül nem. Azt gondoljuk, hogy bármilyen 
mélyek is legyenek a szakadékok, amelyeket egyszer mégis 
csak át fog hidaini az egymásra szorultság és be fog tölteni a 
józanság, - ebben a városban nincs senki, aki szívéből ne kí
vánná, hogy a könyvek és virágok embere, aki meghurcolta
tása esztendejében is e város dicsőségé n dolgozott, békében és 
nyugalomban, polgártársai tiszteletétől környezve, otthona lám
pájának szelíd fényében írja meg a bibliai virágok könyvének 
hátralevő két kötetét! " 

PáLmák é.! páLyák. Világ, 1925. május 3. 
"Bemegyek Génuába és megkerítem valamelyik boltban a 

pálmafák Baedeckerjét. Be is mentem, találtam is olyan könyv
kereskedőre, akivel szót tudtam érteni, de pálmafás könyvet 
ketten se találtunk, pedig még a létrára is fölmásztunk. 

- Hát valami magyar írót ismernek-e itt? - kérdeztem nem 
nagyon kíváncsian, csak éppen, hogy a szó több legyen vele. 
Tudom én azt úgyis, hogy csak bolondít juk mink magunkat 
azzal, mintha valahol számon tartanának bennünket a világ 
boltjában. 

Signore Naldi egy kicsit följebb tolta a pápaszemét a hom
lokán, azután igent bólintott. 

- Hogyne, éppen most jött meg Leipzigből a Löw főrabbi 
könyvének a második kötete. Tetszik ismerni? 

Azzal elém teszi a Die Flora der Juden második kötetét... 
- No, úgy-e, hogy van itt magyar író is? - néz rám elismerést 

várva Naldi úr, míg elém teszi a tavaly megjelent harmadik kö
tetet is, amely elsőnek jelent meg s nekem is megvan otthon. 

De én csak hallgatagon dobolok a két súlyos volumenen, 
[ ... ] amelyet elsőrendű kiállításban, nyilván óriási költsége n 
adott ki a leipzigi cég az amerikai Kohut-alapítvány kamata
iból. A zsidók flórájáról szól [ ... ] Olyan könyv, amelyet a vi
lágon mindenütt forgatni fognak mindazok, akik botanikával, 
vagy keleti nyelvészettel. vagy biblia-tudománnyal foglalkoz
nak s csupa olyan név, a szerzőét is beleértve, amelynek vise
lői közül minálunk egyet se ereszte ne tudományos pályára a 
numerus clausus. És ezt vállaljam én magyar könyvnek és 
kérkedjem vele, hogy ezt az én földim írta, a szegedi zsidópap, 
a könyvek és virágok nagyszerű öregembere ? 

Nem tagadhatom le, mert benne van az előszóban, röviden, 
lapidárisan , históriai hűséggel. Ez a könyv, dologtevő eszten
dők hosszú sorának koronája, íródott Szegeden, mégpedig ti
zenhárom hónapon keresztül. 1920. április 23-tól 1921. júni
us ll-ig vizsgálati fogságban, amit a külföld tudós világa nyil
ván csodálkozva vesz tudomásul. Mert a börtön magányát, 
amelyet csak az őr léptei és a kulcsok csörömpölése zavarnak, 
általában nem sorolják az ihlet forrásai közé. Csak a legfegyel
mezettebb agy s a maga igazát ismerő erős lélek, a conscia mens 
recti képes arra, hogy a mezők liliomaival elhessegesse magá
tól az uccáról beleselkedő gyűlölet komor árnyait és a rabság 
megállott mutatójú óráiban szabad szellemével olyan monu
mentumot emeljen magának, amelynek tövében rágalmazói 
egynapos penészek se lehetnek [ ... ]" 

A taLizmán. In: Be.lzélgetéJ aferde toronnyal. Budapest, 1927. 
219. o. 

"Ennek a történetnek, amelynek külön érdeme, hogy sem
mi köze sincs a kül- és bel politikához, szintén egy gólyama
dár volna a hőse[ ... ] 1888 tavaszán lőtték le a jámbort a sze
gedi határban. [ ... ] Hiszen látnivaló, hogy a betű k nagyon for
mázzák a kóser hentesboltok héber fölírásait. [ ... ] Némelyek 
azt mondták, hogy alighanem a jeruzsálemi főrabbi küldött va
lami üzenetet a gólyától a szegedi főrabbinak. De akkor sen
ki se vádolta ezért hazaárulással Löw Immánuelt, sőt igen 
büszkék voltak rá az erre való emberek, mert ha csakugyan a 
jeruzsálemi főrabbi küldi az írást, akkor abban csak az lehet, 
hogy észt kér kölcsön a szegedi főrabbi tól [ .. T 

3. Lásd pl. BéCJi levelek, Li/w Immállllefrő~ A .Jal'anytÍ citrom
róf, Müfler 1.Jtvánról. Béc.1i Magyar Új".Jág, 1920-21. 

Mülfer üt"ánrdl. 1920. május 12. 
"Még a diktatúra idején, 1919 nyarán történt, hogy Szege

den, ahol akkor már a Nemzeti Hadsereget szervezték, egy fut
ballmérkőzés alkalmával. egy szegedi fiatal hölgy Müller Ist
vánnak piros szekfűt adott, amit Müller a gomblyukába tű
zött és így, piros szekfűvel a gomblyukában, ment be a szege
di Kas-kávéházba, a Nemzeti Hadsereg tisztjeinek főhadiszál
lására. A tisztek közt ült Bibó főhadnagy, aki, mikor Müllert 
a piros szekfűjével meglátta, nekiugrott [ .. . ] a megpofozott 
Müller még visszakiabálta Bibónak: 
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- Maga csirkefogó ! 
És valami olyat is mondott. hogy gyalázat, hogy a Nemze

ti Hadsereg egy tisztje így viselkedik. [ .. . ] 
Müller István február végén Pestre utazott szegediek tár

saságában. akiktől az úton nagyobb összeget nyert kártyán. 
Hogy revansot adjon nekik. másnap estére a hotelükbe ígér
kezett. Ez a hotel a Britannia volt. ahová Müller két barátját. 
Balassa Józsefet és Major Dezsőt is meghívta. [ ... ] 

Mikor fölkeltek s a ruhatárban a kabát jukat fölvették. ak
kor egy tiszt lépett melléjük, aki nagyon csendesen és udva
riasan szólt nekik. 

- Szíveskedjenek velem jönni. [ .. . ] 
Az autó roppant sebesen rohant a néptelen utcákon át . 

Csend volt benne a kelenföldi kaszárnyáig. [ .. . ] 
Fölköltötték dr. Kiss hadnagyot. vagy főhadnagyot. már 

nem emlékszem. aki a Prónay-különítmény ügyésze. Mert a 
Prónay-különítménynek ügyésze is van. Dr. Kiss leült egy 
asztal mellé. a három civilt a tiszte k fölállították a szobában s 
akkor Bibó Müller elé lépett. Óriási tenyerébe vette Müller 
kis fejét. Olyan volt. mintha egy tojást vett volna a tenyeré
be. A bal tenyerébe. A jobbal, egész erejével, elölről, fölülről. 
egyenesen belecsapott Müller arcába. S közben azt mondta: 

- Kinek mondtad te. hogy csirkefogó. te zsidó? [ ... ] 
Harmadnap késő este automobil állt elő és a három foglyot 

betették. Balassát. Majort és azt. ami Müllerből volt még. 
Akik látták. azt mondják. hogy olyan volt, mint egy küklopsz. 
A feje egy nagy. szabálytalan véres gombóc, amiből csak egyik 
szeme pislákolt. A másik szeme helyén. ököl nyi daganat kö
zepén, csak egy fehér csík keskenyedett . Nem igaz. hogy ki
szúrták mind a két szemét. Csak kiverték az egyiket. Nem va
lószínű. hogy kasztrálták. csak szöges drótkorbáccsal verték 
le róla a heréit. Az egész teste - az egész - csupa gennyes fe
kete seb volt. de nem biztos. hogy ez égetésnek az eredménye; 
lehet. hogy ezt is csak a szöges drótkorbács okozta. amely 
rozsdás lehetett. Hogy a körmei alá tüzes vasat feszítettek. az 
sem biztos. csak az biztos. hogy a húsról felfeszítették mind a 
húsz körmét. de megtörténhetik. hogy csak puszta bicskával 
tették. A két éptestűt és a harmadik maradványizét. Müller Ist
vánt. az ügyészség Markó utcai fogházába vitték. [ .. . ] 

A többit: hogy Müller holttestét Szegedre szállították. s 
ott Tournadre látleletet vétetett fel róla - sőt le is fotografál
tatta - már nemcsak Budapesten. hanem Párizsban is tud-
ják. [ ... ] 

Érthetetlen tehát előttem. hogy most. amikor Hollósy hol
land kollégám egy interjújával kapcsolatban a szegedi Löw
ügyben felmerült ez a kérdés. V áry Albert. akit én tetőtől tal
pig magyar úrnak ismerek. mért nem mondotta meg. hogy a 
rabbi mit láthatott. ha látta Müller István holttestét [ .. .]" 

4. Löw Immánuel vizsgálati fogságának áldása. Múlt i/ Jó'
vő. 1924. február. 65. o . 

"A művön korántsem érzik meg a fogság doha. Belőle a ró
nák levegője. a növények zamatja. a virágok illatja csap felénk." 

5. Scheiber Sándor: Wil' ImmLÍnueL In: Semitic Stlldie.J ill Metrwry 
of Imt/ul/lIlel Liiw. Ed. A. Scheiber. Budapest. 1947. 1. o. 

Schweitzer József: Magyar [rók - magyar rabbikról. In: Év
kóily'" 1970. Szerk. Scheiber Sándor. Budapest. 1970.242. o. 

Hidvégi Máté: Lij", ImmtÍnuel c"Ók-jll i/ kóilllyei. C.lollgrtÍd 
MegyeiHírlap. 1987. február 14. 

Sós Endre: Zsidók a l1U1flyar várOdokhan. Budapest. é. n. 75. o. 
6. Lii ... ImmtÍnuelnyilatkozata a nemzetgyűlé.< előtt. A minwz

terelnó"k a kormLÍny hemületét kóci a leg,uigorúhh vlZ1.9tÍlathoz éJ hün
teti/hez. Nemzeti Úiuíg. 1920. április 24. 

7. Löw Lipót: A LijUl-ügy. (Kézirat) A szerző Izraelben 
megírta emlékeit édesapja peréről. Munkám során erre a kéz
iratos forrásra támaszkod tam elsősorban. (H. M .) 

8. Lásd pl. György Endre (szerk.) : Amt!J vtÍro.latya lettem ... 
Af/h'tÍro.1 főtilZtvwelőinek i1 a törvényható.1tÍgi hizott.1'~9 tagjainak ön
életrajzgy/íjteménye fényképekkel, ,'alnmint az Ö.1dZN hizott.1ágok i1 
váÚz,jztmtínyokfeúoroU,á.>al. Budapest. 1930. 68. o. 

9. Lásd. Löw Immánuel: Két.1záz he.uéJ. Szeged. 1939. II. 
kötet. 139. o. 

"Elhunyt r . Avrohom Simson Onderweizer is. Amsterdam
nak 46 év óta rabbija. Elfogatásom hírére. amikor még sem
mi személyes vonatkozás nem volt közöttünk. a német-alföl
di királynő közbenjárását sürgette ki. Évek múlva székhelyén 
fölkerestem. A világsajtóból kiolIózott. kötetnyi. az »ügyre« vo
natkozó anyagot mutatott és elmondotta. hogy a királynő az 
elfogatás után néhány napra tudatta véle. hogy a fogság már 
megszűnt. " 

10. ibid. 119. o. "A nagyobbkörű közélet nek szolgálatában 
kiváló szereplőink dőltek ki. Hárman közülük a széles hullá
mokat vert Löw-ügynek voltak három külső ország kormányá
nál jóindulatú s befolyásos szószólói. A bécsi külügyi hivatal
ban Bernhard Fuchs. a sajtóügyek vezetője. az osztrák állam
férfiak egész hosszú sorának. különösen Seipelnek bizalma
sa. A németalföldi külügyminisztériumban Adolf Friedemann 
volt a zsidó ügyek referense. Herzl Tivadarnak legrégibb mun
katársa volt s a Keren Hajeszodnak hollandi vezetője. aki 
negyven évig szolgálta Palesztina ügyét és Baracs Károlynak 
a Pro Palestina révén belső barátja lett. A harmadik Moritz 
Sobernheim professor. a német külügyminisztérium referen
se zsidó ügyekben. Mindhármuknak hálás emlékezéssel tar
tozom akkori szívós buzgóságukért. " 

A Löw család birtokában van egy levél. amit 1920. július 
7-én a Department of State (Washington D. C.) írt Louis Mar
shalIhoz. az amerikai zsidóság vezetőjéhez: "Sir: Referring to 
your letter of May 28. the Department is informed that Rab
bi Loew has been released from prison and is permitted to 
occupy his home under guard." 

ll. Löw Lipót: LiiUl ImmtÍnuel. Előadás Löw Immánuel szü
letése 110. évfordulóján a róla elnevezett Bné berith páholy
ban. 1964. január 7-én. Natania. Izrael. (Kézirat) 

12. Scheiber Sándor: ibid. A2 írás keltezése: 1944. l. 20. 
13. E.9yenlő,Ié.9. 1921. április 9. 
14. A szegedi kir. Törvényszék tekintetes Vizsgálóbíró 

Urához! Előterjesztése. egyúttal felfolyamodási indokai Dr. 
Löw Immánuel szegedi főrabbi védőjének: Dr. Baracs Marcel 
budapesti (V .• Mária Valéria-u. 18.) ügyvédnek a vizsgálat
nak tárgya. illetve a vizsgálati fogság kérdésében. (Kézirat) 

15. "Végre megtörtént. amit oly régóta vártunk: Nypels úr 
Hollandiából Budapestre. a zsidórábi a törvényszék fogházá
ból Korona-utcai palotájába érkezett. Ebből .az alkalomból 
helyén valónak tartom a következő levelet intézni Nypels kol
légához. 

Tisztelt Nypels úr! Kedves kolléga! A távolságon keresz
tül, mely bennünket a Handelsblad szerkesztőségétől elvá-
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laszt - engedje meg, hogy a hollandi szerkesztőségbe juttas
suk mélyelismerésünket és csodálkozásunkat. [".] Ahogy ön 
Budapestre jött, kedves kolléga, ahogy ön vallomását vissza
vonta, ahogy ön Budapestről távozott, abban annyi szégyen, 
annyi megalázás, abban annyi megvetés van önmaga és ama 
átkozott faj iránt, mely önt ez embertelen tettre kényszerítet
te és sajnos - ellenünk, ellenünk, hogy minden lépése, minden 
tiltakozása, minden lélegzetvétele azt harsogja bele a minden
ségbe, 

- Igenis, igenis, fenntartom, mondotta a rábinus, mondot
ta, mondotta, mondotta". De hát mit tehetek én az egészről? 
Miért tegyem én egész életemet nyugtalanná és bizonytalan
ná, miért álljak én az egész világ vérszomjas zsidójainak bun
kója alá, miért ne fogadjam el a felkínált milliókat, vagy mi
ért hagyjam elveszteni az állásomat? Miért? Ugyan miért? 
Tiértetek? Magyarok miatt? Akik ezt a szemtelen fajt kiter
meltétek, akik a ghettóból először eresztettétek az emberiség 
nyakára s akik elég gyávák és nyomorultak vagytok, hogy 
még a szamuelliek után is tűritek Jehovának ezt a degenerált 
mételyt hordozó faját - mely mindent megront és elsorvaszt, 
amihez csak ér. Ezt a fajt, mely minden bűnök szennyével és 
leprájával borított vagyonát oda gurít ja , ahova neki tetszik, ez
zel az emberek lelkét úgy vásárolj a m eg, akárcsak őse a nyúl
bőrt és a rongyokat. [.,,] Bíróságtok azon tanakodott, hogy 200 
ezer korona kaució mellett bocsássa-e szabadon a zsidót, vagy 
olcsóbban, hogy börtönőr vigyázzon-e rá, vagy rendőr, ha ha
za megy. 

Igen, igen, ilyenek vagytok, ezek vagytok ti [".] 
A világ egyetlen népe egyszer huszonnégy óra alatt végzett 

volna ezzel az emberi szörnyeteggel, de ti "liberális pimaszok" 
és idétlen korcsok tanakodtok és kunktátoroskodtok minden 

tetteteknél, mikor az elmélet elrohaszt benneteket, akkor én 
álljam a harcot értetek Állotta m három hónapig. [".] Eddig 
van Nypels kollega, És mi, egy szerény és szegény keresztény 
szerkesztőség tagjai csodálattal és elismeréssel köszönjük meg 
Önnek kedves kollega az értünk való háromhónapi 
mártíromságot, melyet Önnek ki kellett értünk állania, csak
hogy a külföld előtt igazolja a mi álláspontunkat. Hogy min
den meddő maradt, nem Önön múlt. A mi bűnünk, uram. A 
mi bűnünk, mert egy nép, amely meggyalázóit és árulóit pa
lotában lakat ja és libamájon hízlalja, az a nép nem érdemli a 
mások becsülését, de még az életet sem." 

16. A szegedi királyi Törvényszék tekintetes Vádtanácsá
hoz kifogásai felségsértés és izgatás bűntettével és kormány
zósértés vétségével vádolt dr. Löw Immánuel szegedi főrab
binak; képviseli: dr. Baracs Marcel budapesti ügyvéd (V., Má
ria Valéria-utca 12) védő az 5238/ 192 J. k ü. vádirat ellen. 
(Kézirat) 

17. Löjj} Jmmánuelnem izgatott éd nem ki;vetett elfe!dé.C;dértilf. 
KormánY:zMértédérttluték ki a főtárgyaMA. Vilá.c;, 192 L máj us 2 L 

18, Elmarad a L"II'-ügyfőtárgyaU,a ... Egyen/if.,ég, 1921. szep
tember 17. 

19. Miért maradt aDDa a Lötí'-ügy? FelJŐ helyre mentek az ira

tok. Egyen/if.lé.c;, 192 J. szeptember 24. 
20. A nyolcí'anne.lJyeJik uoltár. ln: Löw Immánuel: Száz DC

d:::éJ. Szeged, 1923, 141. o . 

S':::erwez úton i, ká;':::iJizetel mond e munka támo.lJatóinak: elJő dor
Dan néhai Schewer SlÍl/Jornak, valamint Ferge ZwulÍnak, Kozma 
Gyá'r.lJynek éJ Terc.la HOl'rlÍth-Lá·wnek. Valamint az antikvlÍr .w /k
ma művel!íinek, kiiliiná:len a BorJa hlÍZlldplÍ/'Ilak il Gre.lJ1/d /.Jtvánllak. 
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