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LÖW IMMÁNUEL.

Löw  Im m ánuel ma SO éves lett, de a magyar-zsidó tudom ány 
eddig elm ulasztotta méltó módon hódo la tá t ny ilván ítan i a ״ földkerekség 
legtudósabb pap ja “ előtt (Blau La jos jellemezte így), ak i a magyar 
zsidóságnak egymaga is világhírt szerzett. Pedig a babérokka l különben 
nem vagyunk fukarok, csak az azokra  érdemesektől sajná ljuk. Ennek 
a szomorú igazságnak épp Löw  Im m ánuelle l kapcsolatban már M óra 
Ferenc adott kifejezést. Hadd örökítsük meg ezt a ragyogó írást Löw  
Im m ánuel Em lékkönyvének élén. A  nagy szegedi író egy génuai könyv- 
kereskedővel fo lyta tta  az alábbi beszé lge tést:

״ — Hát va lam i magyar írót ismernek-e it t?  — kérdeztem nem 
nagyon kíváncsian, csak éppen, hogy a szó több legyen vele. Tudom  
én azt úgyis, hogy csak bo lond ítjuk m ink m agunkat azzal, m intha 
valahol szám ontartanának bennünket a v ilág  boltjában.

Signore Nald i egy kicsit fö ljebb to lta a pápaszemét a hom lokán, 
azután igent bó lin to tt.

— Hogyne, éppen most jött meg Leipzigből a Löw  főrabbi könyvé- 
nek a m ásodik kötete? Tetszik ism ern i ?

A zza l elém teszi a Die F lora der Juden második kötetét, am ely 
a Pedaliaceae-ktő l a Zygophyllaceae-kig  ismerteti a füveket és fákat, 
a bokrokat és v irágokat, amelyek az örökkévalóságig illa tozn i fognak 
az emberiség szent könyveiben. Hatodfé lszáz oldalas könyv, kezdődik 
a szezam-mal, a pun sisim -mel, az ős Babilon m isztikus növényével, 
am ely A li babának megnyitotta a negyven rabló kincses barlangját és 
végződik az arameus sabbará-val, a Peganum harm alá-va  1, am elynek 
egy-két bokra a török hódoltság hagyatékáu l ma is él még a Gellért- 
hegyen, ha meg nem halt azóta, m ió ta  én láttam. A  talm ud és a b ib lia  
növényeinek a legszigorúbb tudom ányos módszerekkel való botanika i, 
nyelvészeti és kultúrtörténeti m onográfiá ja ez a könyv. Kertté elevení- 
tése a legősibb herbárium nak, am elyen m indm áiglan érzik az Isten 
kezének szentsége, ak i még akkor konzervá lta  azt az emberek fia inak 
számára, m ikor a maga fia inak érezte őket.

— No, ugy־e, hogy van itt m agyar író is ? — néz rám elismerést 
várva Nald i úr, míg elém teszi a ta va ly  megjelent harm adik1 2 kötetet is, 
am ely elsőnek je len t meg s nekem is megvan otthon.

De én csak hallgatagon dobo lok a két súlyos volumenen, am elyet 
elsőrendű kiá llításban, nyilván óriási költségen adott ki a le ipzigi cég, 
az am erika i Kohut-a lapítvány kam ata ibó l. A  zsidók flórá járó l szól, Nöl-

1 Helyesen : a harmadik.
2 Pontosabban : második.
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deke és S chw einfurth  uraknak van a ján lva  és az első o ldalon a bécsi 
H . P. Chajes m ond mélységes há lá t a tudom ány m inden barátja névé- 
ben a könyv megjelentetéséért a K ohu t Sándor leszárm azottja inak, a k i 
félegyházi zsidógyerekből lett N ew york rabb ijává  és a b ib lia -tudom ány 
nemzetközi nagyságává. O lyan könyv, amelyet a v ilágon m indenütt fór- 
gatni fognak m indazok, a k ik  botan ikáva l, vagy keleti nyelvészettel, vagy 
b ib lia -tudom ánnya l fog la lkoznak s csupa olyan név, a szerzőét is beleértve, 
am elynek v ise lő i közül m iná lunk egyet se eresztene tudom ányos pá- 
lyá ra  a numerus clausus. És ezt vá lla ljam  én magyar könyvnek és 
kérkedjem vele, hogy ezt az én fö ld im  írta, a szegedi zsidópap, a köny- 
vek és v irágok nagyszerű öreg embere ?

Nem tagadhatom  le, mert benne van az előszóban, röviden, lap i- 
dárisan, h is tó ria i hűséggel. Ez a könyv, dologtevő esztendők hosszú 
sorának koronája, íródott Szegeden, még pedig tizenhárom  hónapon 
keresztül, 1920 április  23-tól 1921 jún ius 11-ig vizsgá la ti fogságban, 
am it a kü lfö ld  tudós v ilága ny ilván  csodálkozva vesz tudomásul. M ert 
a  börtön m agányát, amelyet csak az őr léptei és a ku lcsok csörömpö- 
lése zavarnak, á lta lában nem soro lják  az ih le t forrásai közé. Csak a 
legfegyelmezettebb agy s a maga igazát ismerő erős lélek, a conscia  
mens recti képes arra, hogy a m ezők liliom a iva l elhessegesse magától 
az uccáról beleskelődő gyűlö let kom or árnya it és a rabság m egállott 
mutatójú órá iban  szabad szellemével o lyan m onum entum ot em eljen 
magának, am elynek tövében rágalm azói egynapos penészek se lehetnek.

Nald i úr va lam i R ivista -1 is m utogat nekem, amelyben egy olasz 
akadém ikus éppen most ír a szegedi főrabbi könyvérő l és azt kérd i 
tőlem, hogy ugyebár a dottore Löw  is akadém ikus ?

— Hogyne, — hazudom neki fanyalogva és arra gondolok, hogy 
nem az és ha az lett vo lna is, b izonyosan k izárták volna. Azután fo- 
gom a kalapom , m ie lő tt megkérdezhetné az olasz, hogy hát M agyar- 
országon m it szó lnak a dottore L ö w  könyvéhez ? M ert több már esz- 
tendejénél, m iko r az első kötet megjelent belőle, de egy sor ismertetés 
nem sok, m agyar nyelven anny it se o lvastam  ró la .“ 3

*

Löw  Im m ánuel 90. születése napján egy darab élő történelem 
előtt tisztelgünk. Születése a Bach-korszakra esik (1854). Hetven éve, 
hogy első beszédét e lm ondotta a szegedi zsinagógában,4 5 ez egyben 
első nyom tatásban megjelent írásm űve is. 90. születésnapja egybeesik 
tehát írói munkásságának hét évtizedes fordu ló jáva l is. Ebben a beszé- 
dében, am elyet L ö w  L ipó t a ״ legtisztább atya i boldogság érzésével“ 8 
hallgatott, így fohászkod ik a fia ta l ra b b ije lö lt A״ : d j Uram erőt, hogy 
ne fáradjak el igéd kutatásában és hirdetésében, mert igéd tanít meg

3 Pálmák és pályák. Világ. XVI. 1925. 99. szám (május 3). Újból lenyomatva 
Beszélgetés a íerdetoronnyal c. kötetben. Budapest, Genius-Lantos kiadás. 123— 126. 
Kivonatát ,ad ja : Goitein György. MZsSz. LIL 1935. 54—55.

És est idején világosság tám״ 4 ad!" Ünnepi beszéd, tartotta a szegedi zsinagóga- 
bán 1874 (5635) Sátoros Ünnepén Löw Immánuel. Szeged, 1874.; ú jbó l; Löw Immánuel 
beszédei. Szeged, 1900. 249—261.

5 Löw Immánuel : Búcsúszavak. Löw Lipót végtisztessége. Szeged, 1876. 27.
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bennünket élni és ha ln i.‘‘ A  Gondviselés kegyelméből hetven év után 
fáradhata tlanul ku ta tja  és hirdeti Isten igéjét. 1881-ben terjeszti be dokto ri 
értekezését (Aram äische Pflanzennamen. Leipzig, 1881.) a lipcsei egye- 
tem filozófia i fakultásához és H. L. Fleischer, a múlt század vezető 
orienta listá ja , úgy ny ila tkoz ik  róla, hogy Chwolsohn Ssabier-je óta ilyen 
tudós disszertációt nem olvasott.6

1927-ben a magyarországi kongresszusi zsidóság első felsőházi 
képviselője lesz s még tisztsége ide jén szűnik meg az izraelita h itfe le- 
kezet felsőházi képviselete. Első p réd ikác ió ja  hatvanad ik fo rdu ló ján 
azonban ezeket m ondo tta A״ :  m ú ltak  kórós, feledkező tarló jára já r az 
öregek mélázó emlékezése ; tarlózgat, kocsánoz, böngész, bilingérez. 
Nem néz már a jövőbe, de nem m ond le soha az ígeszülte reményről, 
hogy est idején világosság támad l “ 7

*

H ódolunk a 90 esztendős tudós  előtt. K ü lön  hely ille ti meg őt 
tudom ányunk történetében mint irány ító t és ösztönzőt. Nem vo lt soha 
katedrá ja  — bár h ív ták  többfelé is kü lfö ld rő l8 — , nem vo ltak tanítvá- 
nyai, de a v idék i város csöndes pap lakának íróasztala mögül messzibbre 
hangzott a szava, m in t bármely katedráró l és m unkáival, leve le ive l 
több tanítványt nevelt, m int sok más tanár. Elég áto lvasnunk írása inak 
jegyzékét,9 hogy képet nyerjünk, m ilyen je lentős iroda lm i válla lkozások 
indu ltak  meg, vagy készültek el L ö w  kezdeményezésére, segítségével, 
jegyzeteivel, ellenőrzésével, átdolgozásában. A  sok mű közül emlékez- 
té tünk itt ada léka ira  a Gesenius-szótár 9. és 10. kiadásához, K rausz 
Sámuel Griechische und Lateinische Lehnw örter-jéhez és a neki dedi- 
ká lt Talm udische Archaologie-jához, vagy a T heodor—A lbeck k iadta  
Berésit Rábbá-hoz. A  jeruzsálemi H éber Egyetemnek Löw  80. születés- 
napja a lka lm ából rendezett ünnepségén ezért m éltán nevezhette őt 
K le in  Sámuel ״a fe lnövő tudós nemzedék neve lő jé “ -nek.10 Tény, 
hogy reália-kutató m unká i Palesztinában isko lá t teremtettek. A  mások 
iroda lm i törekvéseinek gondozását e lőbbreva lónak tartotta a magáéinál, 
am elyek a szegedi hitközség nagyméretű papi m unká jának pihenő órái- 
bán nyithatták csak virágjukat. ״M eine w issenschaftlichen Arbeiten sind 
einem m ühevollen A m te  abgerungen“ — írja a  D ie Flora der Juden 
II. kötetének előszavában. Ha vizsgálati fogságának tizenhárom hónapja 
nem kényszeríti h ivata los teendői szüneteltetésére, félévszázados tudó- 
mányos adatgyűjtését aligha tudta vo ln a  tető a lá  hozni. A  Die F lora 
der Juden négy kötetének megírása és sajtó alá rendezése így is ú jabb 
évtizedbe telt.

Élete e főm űvében a keleti nyelvészet segítségével, a  botanika 
eszközeivel feltárja és L inné rendszerében bem utatja a Szentírás, a 
talm ud és a középkori zsidó irodalom n ö vé n yv ilá g á t; megfejti a bennük

6 Löw : Die Flora der Juden. II. Wien und Leipzig, 1924. IX.
7 Kétszáz beszéd. I. Szeged, 1939. 213—214.
8 Önéletrajzában (Egyenlőség. XL. 1921. 14. szám) {elsorolja. Ennek alapján Sós 

.Endre: Zsidók a magyar városokban. Libanon kiadás. 1941. 76.
9 Eugen Frenkel, MGWJ. LXXVIII. 1934. 236—255.
10 U. o. 256.
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ta lá lha tó  növényneveke t; vizsgálja  szerepüket és jelentőségüket a zsidó- 
Ságban : haláchában, rítusban, aggádában, folklóréban, orvostudom ány- 
bán, héber költészetben (ilyenkor a megfelelő sorokat sa já t m űfordítá- 
sában adja), családnevekben, szépművészetben stb.; továbbá zsidók 
szerepét az egyes növények termesztésével és terjesztésével kapcsolat- 
bán az idők  során. Ez a kerete az egyes fejezeteknek, — m ondhatn i : 
az egyes m onográfiáknak. Ezen be lü l azonban m unkájának szinte m in 
den lapján ta lá lha tók példák szerencsés szófejtésre, szellemes tőazono- 
sításra, ta lá ló  szentírásmagyarázatra. Ludw ig  Köhler tömören je llem ezte 
a F ló rá t: ״ Die F lora der Juden ist ein erstaunliches und w underliches 
W e rk , an Stoff ein Ozean, an philo log ischem  W issen ein M irake l, an 
systematischem A ufbau ohne Tadel, an beziehungsweisen M itte ilungen 
aus der Vo lkskunde, Heilkunde, S innb ilde rw e lt der D ichtung des Juden- 
tums gleich einem alten Riesenschloss m it im m er und im m er neuen 
W ande ltreppchen oder dem überraschenden Ausb lick  auf eine unver- 
mutete F lucht von Gemächern und Räum chen.“ 11 V o ltak  természetesen 
Löw nek is e lőm unkásai az utolsó két évszázadban,11 12 de neki s ikerü lt 
végleg m eghódítania ezt az őserdőt a ku ltú ra  számára. M űvéve l nem 
csupán a zsidó tudom ányt gyarapította, hanem új területet szerzett a 
reá liák történetének és az egyetemes kultúrtörténetnek.

Hasonló módszerrel dolgozza fel Löw  a zsidó á lla t- és ásvány- 
világot. E lőbbi m űvéből számos fejezet lá tott napvilágot — különösen 
em lékkönyvekben — az 1906— 1935 években, azontúl az ilyen gyűjtő- 
m unkákba a M inera lien der Juden-ból ad közre egy-egy fejezetet, leg- 
u to ljá ra  az aranyró l és ezüstről kü ldö tt hatalmas tanu lm ányt a Leo 
Baeck 70. születésnapjára készülő jub ilá ris  műbe. Fontos fe ladat vo lna  
ezeket a szétszórtan megjelent tanu lm ányoka t összegyűjtve k ia d n i kél 
kötetben.

Meg ke ll em lékeznünk Löw  Im m ánuel sokirányú tudom ányos érdek- 
lődési köréből még egyrő l: a fo lk ló réhoz va ló  vonzódásáról. K ife jezésre 
ju t ez növény-, á lla t- és ásványtan i kutatásaiban is, am elyekben leg- 
többször kü lön fejezettel szerepel a fo lklóré. Ö nálló  tanu lm ányokban 
dolgozza fel a zsidó irodalom  adata it a csókról,13 az u jja k ró l14 és a 
könnyrő l.15 16 Löw  érdemének ke ll be tudnunk azt is, hogy Lőw inger A do lf, 
szegedi rabbi, a fo lklóré eredményes m unkása lett.

T iszte lgünk az irányban és termékenységben egyedülá lló  nagy 
m agyar-zsidó prédikátor előtt, ak i hét évtizedes papi pályáján vá ltozat- 
lanul h irdette és megvalósította a régi aggádai derásák követését. ״ A m it 
Z unz  Gottesdienstliche Vorträge der Juden-nak nevezett alapvető, híres

11 Ludwig Köhler: Immanuel Löw. Neue Zürcher Zeitung. 1934. Jan. 21.
12 Jávorka : Vorgänger der ״Flora der Juden". MGWJ. LXXV11I. 1934. 232—236.
13 A csók. Szeged. 1882. Németül is : MGWJ. LXV. 1921. 2 5 3 -2 7 6 3 2 3 -3 4 9  .״ 

Magyarországon még Solymossy Sándor foglalkozott a tárggyal folklorisztikus szempont- 
ból. Lásd értekezését: A csók eredete. Ethnographia. XXXIX. 1928. 71—8 2 1 9 1 ״ 190—

11 Die Finger in Litteratur und Folklore der Juden. Kaufmann-Gedenkbuch. Breslau,
1900. 61-85.

16 Tränen. Chajes-Gedenkbuch. W ien, 1933. 96— 148.



5Löm  Im mánuel

könyvében, az a formában és tarta lom ban zsidó h itszónokla t.“ 16 Őm aga 
je llem ezte  legjobban beszéde it: ״ Megkísértette tömör, szobros szabású 
szóval h irdetn i az igét és m egta lá ln i a jelen tükröződésének megértését a 
m ú ltnak  szent igéjében.“ 17 És a régi foglalatba belefért hetven év m inden 
eseménye, problémája, színváltozása, s a régi fogla latba belésimult ö rök- 
ifjú  le lkének szűrőjén ,keresztül az ú j idők  új szelleme. Iroda lm i esemé- 
nyekké em elkedtek A dár heted ik i emlékbeszédei, am elyek 1940-ig az 
év  zsidó történetét adták kop ja fákon. Emlékbeszédeit bevezető — leg- 
inkább  a p ijju tok ra  emlékeztető — c ize llá lt héber verse it Palesztinában 
kü lön kis kötetben tették közzé.18

*

Többször történt már kísérlet arra, hogy Löw ö t E m lékkönyvvel 
tiszte lje  meg a tudós világ. 1914-ben nagynevű orienta lis ták : Barth, 
Bezold, Elbogen, Goldziher, M ittw o ch  és Nöldeké készítettek elő Em lék- 
könyvet Berlinben Löw  60. születésnapjára.19 Löw  értesülvén ró la “  á  
háború követelte jelentősebb kötelességekre h iva tkozva —  elhárította ma- 
gától. Ebben az esztendőben baráta i és tisztelői közül — különböző fo lyó- 
ira tokban —  mégis nem egy a ján lo tta  dolgozatát az ünnepelt tudósnak.

1927-ben a közeledő 75. születésnapra B lau Lajos és Heller Bér- 
nát terveztek jub ileum i kötetet. Közreadom  itt Löw nek Hellerhez intézett 
levelét, am elyből k itűn ik  a jub ilánsnak ismételt szabadkozása(1927.X. 14.):

Véletlen megtudtam hk. közgyűlésünk m״ eghívójából, hogy nekem 
szóló Festschriftet terveznek. Dr. B ied l úr szavaiból úgy értettem, hogy 
Ö nök a kezdeményezők. N agyon  kérem  Önt is, a rektor urat is, tegye- 
nek le erről a szándékról. Sok okom  van reá, hogy ne kérjek e szép 
megtiszteltetésből, de nem részletezem, csak nagyon  kérem, hárítsa el 
ró lam  ezt a serleget. Az a körü lm ény, hogy nem kívánom  a Festschrift 
létrejöttét, nem von le abból a hálás érzésből semmit, am ellye l a kezde- 
m ényezőknek tartozom .“

1934-ben végre megjelent a 80. születésnapra egy Em lékkönyv 
Boroszlóban, m int a Monatsschrift fü r Geschichte und W issenschaft 
des Judentums ünnepi száma20 a Magyarországi Iz rae liták  Országos 
Irodája, a Szegedi Izr. H itközség és az A lexander K ohu t Memorial 
Foundation támogatásával. K ü lfö ld ö n  je len t meg a kötet, bár munka- 
társai jórészt magyarok, vagy m agyar származásúak vo ltak .

Magyarországon most első ízben je len ik  meg ünnepi kötet Löw  
Im m ánuel tiszteletére. A  kötetet m egboldogult Heller Bernát professzor- 
ra l va ló  társszerkesztésben akartuk k iadn i. Hozzám írt levele i és lap ja i 
1942. IX . 24-től á llandóan ébrentartják az Em lékkönyv dolgát. Utolsó 
látogatásom kor halálos ágyán még átnézte a m unkatársakhoz küldendő 
felszólító leveleket. A m iko r tehát ú tjá ra  bocsájtjuk a magyar-zsidó tudó- 
m ány Löw  irán ti hódolatának első itth o n i megnyilvánulását, kegyelettel 
em lékezünk meg H eller Bernátról, L ö w ״  legmeghittebb bará t“ -járól,21 
ak inek meleg érdeklődésével és sze llem i támogatásával indu ltak  meg 
ennek az Em lékkönyvnek m unkálata i.

Dunaföldvár, 1944. I. 20.

10 Löw, A Budai Izr. Hilk. Ért. XXII. 1934. 7. szám.
17 Kétszáz beszéd. I. 214.
ת 18 ו י שו ם ר מי ת כ ת מ בו ת כ ת ו א ש מ ב ף לי ע נו ל ב ל ו א ו נ מ ע  Jeruzsálem, 1937.
19 Lőwinger Adolf, Magyar Izrael. VII. 1914. 46.
20 LXXVIII. 1934. 1-256.
21 Löw levele Heller Bernátnéhoz 1943. III. 1.-ről.
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BIBLIOGRAPHIE DER SCHRIFTEN IMMANUEL LÖWS.
— Ergänzung und Fortsetzung —

Die folgende Zusam m enstellung ist eine Ergänzung und Fortsetz- 
ung der B ib liographie, die in der ״ Festschrift Im m anuel Löw  zum 80. 
Geburtstage“ (1934 M. und H. Marcus, Breslau), in einem  Sonderheft der 
Monatsschrift fü r Geschichte und W issenschaft des Judentums erschien, 
darum  fahren w ir  h ier mit der dort begonnen Num m erierung der ein- 
zelnen Schriften fort.

E r g ä n z u n g e n
1886.

387. Löw és K u lin y i: Válasz. MZsSz 2, 118.
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