
VIDÖR PÁL

LÖW IMMÁNUEL ÉS A BUDAI KÖZSÉG.

Tíz évvel ezelőtt H e lle r Bernét azt írta a Budai Izraelita  H itközség 
értesítőjében : ״A m iko r Ázsia  és A m erika  ünnepli Löw öi, — budai h it- 
községünk fokozott bensőséggel ta rtoz ik  őt köszönteni. Buda, m int meg- 
dicsőült Baracs  K áro lyunk hagyományosa, Szeged, m int a Löu>család 
községe, szinte atyafiú i egyetértéssel já r el országos zsidó fö ladatokban.“

Ma, egy új v ilágháború dúlásában, nincsenek híreink Á zsiáró l és 
Am erikáró l. De az utolsó tíz esztendő a magyar zsidóságtól és a budai 
hitközségtől is sok fájdalm as áldozato t köve te lt; a Budai Izrae lita  H it- 
község Értesítője is megszűnt, am elyet Bánóczi József ismételten a leg- 
előkelőbb hangú és a legmagasabb nívón á lló  zsidó lapnak nevezett 
és H eller Bernét is odaköltözött a  farkasréti temetőbe, Baracs  K á ro ly  
nyugvóhelyének közelébe.

Adassék hála és köszönet a M indenható Istennek, ak i e súlyos 
idők  őrá lló jáu l és vezérlő jéül megőrizte nekünk Löw  Im m á n u e lt!

És jegyeztessék föl az 0  ünnepén — a magyar zsidóság és a 
budai hitközség ünnepén -— : hogyan já rt el atyafiú i egyetértéssel a 
főrendiházi képviselő megválasztásában a budai és a szegedi hitközség, 
és kije vo lt a budai zsidóságnak Löw  Immánuel öccse és barátja  : 
Baracs  K áro ly  és H eller Bernét.

❖
*  *

1. L ö w Immánuel főrendiházi tagsága és a budai község.

A  magyar zsidóság ú jabb történetének érdekes fejezete lesz az, 
amely a felekezet főrendiházi képviseletének kérdését fogja megvilágí- 
tani a kérdés fölm erülésétő l1 a képviselet megszűnéséig.

A m iko r a magyar zsidóság főrendiházi képviseletének kérdése a 
főrendiház reform jával kapcsolatosan napirendre került, a felekezet őr- 
á lló i azonnal m unkához láttak. A  lelkiismereteseket és mélyengondol- 
kodókat közülük nem a személyi kérdések érdekelték és nyugtalanították, 
hanem a felekezet közjogi á llásának magasabb szempontjai. Ügy lá tták : 
most ke ll eldőlnie, vá jjon  a törvényhozás az emancipáció és a recepció 
alapjára tér-e vissza, vagy pedig azon az úton halad tovább, am elyet 
a numerus clausus nyito tt meg.

1 Már 1885-ben is elfogadott a képviselőház egy kormányjavaslatot, amely szerint 
a főrendiház tagja egy izr. hitfőnök, vagy egy közbevetett módosítás szerint egy izr. egy- 
házi vagy világi elöljáró, akit Őfelsége a kirá ly a miniszter-tanács felterjesztésére nevez 
ki. A  főrendiház azonban, minthogy a hitfelekezetnek az államhoz való jogviszonya 
még nem volt törvényesen megalapozva és úgy látszott, hogy hiányzik a felekezet kép- 
viseletére vonatkozó szilárd alap is, ezt az intézkedést eltörölte és ehhez utóbb a kép- 
viselőház is hozzájárult.
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A  főrendiházi képviselet kérdésének fontos forrásai a Budai Izra- 
e lita  H itközség Értesítőjének 1925., 1926. és 1927. évfolyam ai. Itt először 
is — számos kom o ly  és lelkiismeretes tájékoztató c ik k  mellett — egész 
terjedelmükben  megjelentek a legfontosabb okm ányok ; nevezetesen :

a) A z  Országos Izr. Iroda 1921. jú lius 26.-án felterjesztést in tézett 
az igazságügyminiszterhez és a va llás- és közoktatásügyi miniszterhez, 
fe lhíva figyelm üket arra a hézagra, hogy a főrendiház reformjára vonat- 
kozó és a nemzetgyűléshez benyújto tt törvényjavasla t megállapítja a 
hitfelekezetek képviseletének a főrendiházi tagságra vonatkozó jogát, de 
teljesen mellőzi a törvényesen bevett izrae lita  hitfelekezetet. (1925. 1. szám.)

b) A z Országos Izr. Iroda és az Orthodox Központi Iroda 1925. 
február 17.-én közös m emorandumot intézett a va llás- és közoktatás- 
ügyi miniszterhez, bizonyítva egyrészt a felekezeínek a főrendiházi kép- 
viseletre való jogát, másrészt azt, hogy ennek gyakorlására a felekezet 
törvényes szervezetei hivatottak. (1925. 3—4. szám.)

c) A z  Országos Izr. Iroda 1925. november 3.-án felterjesztést in té- 
zett a  vallás- és közoktatásügyi m iniszterhez, hálás köszönetét m ondva 
a felekezet felsőházi képviseleti jogának érvényre juttatásáért és kérve, 
hogy a felekezet a  felsőházban kettős törvényes szervezetének és a 
népesedési v iszonyoknak megfelelően két képviselőt nyerjen. (1926. 
4—5. szám.)

d) A  vallás és közoktatásügyi m iniszter 88.206. II. 1026. V. K . M. 
sz. rendelete az iz r vallásfelekezetet az országgyűlés felsőházában kép- 
viselő lelkészek (rabbik) választásáról. (1927. 1— 4. szám.)

e) Az 1927. januá r 5.-én tartott je lö lő  bizottsági ülés jegyzőkönyve : 
a pesti lelkészek részéről dr. Fischer Gyula je lö ltetett k i 8, a v id é k i 
lelkészek közül L ö w  Immánuel 11, a  statusquo le lkészek közül dr. Bern- 
stein Béla 13 szavazattal. (1927. 1— 4. szám.)

f) A z  1927. ja n u á r 6.-án tarto tt választás jegyzőkönyve : L ö w  
Im m ánuel (144 érvényes szavazat közül) 115 szavazattal a felsőház 
tagjává választatott. (1927. 1— 4. szám.)

Ezek az okm ányok világosan m uta tják az ügy alakulásának egyes 
szakaszait :

először m ellőz ik  hitfelekezetünket, azután e lism erik jogát a felső- 
házi képviseletre ;

először egy, azután két képviselőrő l van szó ;
először arról, hogy a törvényes szervezetek vezetői, azután arról, 

hogy lelkészek kerü lnek a felsőházba ;
am iko r pedig a jelölésre és választásra kerül sor : a kongresszusi 

(és statusquo) á rnya la t világosan és impozáns módon Löw  Im m ánuelt 
kü ld i el a felsőházba.

A  Budai Izrae lita  Hitközség Értesítője azonban nemcsak a helyzet 
a laku lása felől tá jékoztat és nemcsak az okm ányokat közli, hanem 
m egvilág ítja  a buda i izraelita  hitközség szerepét is Löw  Im m ánue l 
megválasztásában. (1927. 1—4. szám.)

A  88.206. II. 1026. V. K. M. sz. rendelet ellen a pesti hitközség 
felterjesztéssel élt és bizonyos pontok m egváltoztatását kérte. A  buda i 
hitközség ezzel szemben a szabályzat változatlan megtartása m ellett 
foglalt állást, úgy, ahogyan azután a m iniszter is döntött.

Dr. Kriszhaber A do lf hitközségi e lnök 1926. december 7.-i szék־
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fogla ló jában u ta lt arra  a kötelességre, hogy az agitációt ne engedjük 
elfa ju ln i, s ne rom bo ljuk  le eleve a megválasztandó felsőházi tag tekin- 
té lyét m éltatlan választási h a rcca l; december 23.-ára pedig a környék- 
be li hitközségek vezető embereit tanácskozásra hívta össze ebben az 
ügyben.

Ezen az első budai tanácskozáson Katona  Gyula hitközségi elől- 
járó, m int a kérdés előadója, behatóan méltatta Löw  Im m ánuel érdé- 
m eit és a következő határozati javas la t elfogadását kérte :

A״  m agyar törvényhozás a zsidóság kezébe tette le a főrendi- 
házban va ló  képviseltetésének ügyét, illetve szabad választás a lá  
bocsátja azt a  papot, akit ennek a méltóságnak betöltésével meg- 
bízni kíván.

H ie ra rch iánk nem lévén : ez a szempont elesik a kérdés el- 
döntésénél. Más és igazságos és m indenkit megnyugtató szem- 
pontokat ke ll tehát figyelembe vennünk. Ez a szempont csak egy 
lehet. Csak egy papunk van, a k i pátriárka korra, izzó hazafias 
érzületére, a zsidó tudományos v ilágban elfoglalt pozíciójára, v ilág- 
szerte köztiszteletben álló nemes egyéniségére va ló  utalással m inden 
kétségen fe lü l képviselője lehet a  magyar zsidóságnak a főrendi- 
házban.

Ez a férfiú  : Löw  Im m ánue l szegedi főrabbi.
F ia L ö w  Lipótnak, a m agyar szabadságharc dicsőséges a lakjá- 

nak, a m agyar zsinagóga megmagyarosítójának, a zsidó tudom ány 
v ilágh írre l koszorűzott ha lhata tlan  emlékű m unkásának.

Legidősebb papja az ország zsidóságának. Egyénisége méltó- 
ságteljes, pap i és emberi erényekke l messzire sugárzó.

Tudós munkássága nem csak magyar földön, nemcsak zsidó 
körökben, de m indenütt a v ilágon  hódolattal, elismeréssel környezett. 
A lapvető  tudományos m unká i akadém iák, legelső rangú tudósok 
barátságát, tiszteletét vívták k i neki.

Egyházi beszédei a m agyar gondolatnak, a magyar honszere- 
lemnek, a magyar irodalom  szépségeinek, ős zamatosságának 
kincses bányája, amelyről az ország legnagyobbjai, köztük egy 
Beöthy Zsolt, mondották ki, hogy azok a magyar honszerelem 
bibliás lap ja i.

Tudásban, elismerésben, a  magyar zsidóság körül szerzett 
érdemeiben páratlanul álló.

Nem lehet benne tehát perc ig  se kétely, hogy Löw  Im m ánuelt, 
a legnagyobb m agyar zsidó papot, a legidősebb zsidó papot, a 
világszerte legismertebb zsidó papot kell a zsidóság képviselője- 
képpen a felsőházba kü ldenünk.

Ezt m unkáljátok, ezt aka rjá tok, ezt v igyétek keresztül egysé- 
ges, törhetetlen akarattal, zsidó testvéreink 1 És Isten áldása koszo- 
rúzza nemes és igazságos m unkáitokat, a magyar haza, a magyar 
zsidóság üdvére 1“
A  nagyszámban je lenvolt buda i, kispesti, kőbánya i, óbudai, pesti, 

szegedi és ú jpesti községkerületi tagok a határozati javasla to t percekig 
tartó ovációva l fogadták és a határozati javaslatot is, — meg azt is, 
hogy az kinyom assék és az összes magyarországi zsidó hitközséghez el- 
küldessék —  két községkerületi tag kivéte lével egyhangúlag elfogadták
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A  választást megelőző estén vo lt — ״már a siker előérzetében“ — 
a m ásodik buda i tanácskozás : az e lektorok ״előzetes értekezlete“ . Dr. 
Kriszhaber kifejtette, hogy m iután a je lö lő  bizottság a jelölést le lkiism e- 
retesen és bölcsen eszközölte, ״ egyöntetűen kell szavaznunk, hogy a 
legjobbat, a legkiválóbbat, a zsidóság büszkeségét ültessük a zsidóság 
részére biztosított e legmagasabb po lcra  és mutassuk a v ilágnak ku ltu- 
rá lis és eth ika i fejlettségünket.“ K atona  Gyula, dr. B ied l Samu, dr. Kiss  
A rno ld  és m ások lelkesen m élta tták Löw  Immánuel tudományos, em- 
béri és papi kiválóságait és arra kérték e lektor-tá rsa ika t: sorakozzanak 
va lam ennyien Löw  Immánuel mögé

A  m andátum  átadására kü ldöttség utazott Budáról Szegedre. A  
küldöttség tagjai közt vo lt dr. Kiss  A rn o ld  vezető főrabbi, dr. Kriszhaber 
A do lf e lnök és Baracs  Káro ly is.

A  m andátum átadását követő ünnepi lakomán dr. Kiss A rno ld  
m indenkit lenyűgöző, költői beszédet mondott.

2. Löw  Immánuel öccse : a  budai község elnöke.
Baracs K áro ly .

Baracs K á ro ly  otthonáról, csa lád járó l nem kell s zó ln u n k : az az 
otthon könyveive l, szobraival, egész stílusával és levegőjével az ő otthona 
m a is, az a család emberségével, zsidóságával, magyarságával, e három 
egységével az ő családja — és ezért a  magyar zsidóságé meg a budai 
hitközségé — m a is. Baracs K á ro ly  h iva ta li pályájáról, m űszaki és tér- 
méSzettudományi kiválóságairól nem is lehet szólnunk : ezeket a k ivá ló- 
Ságokat mi nem is tudhatjuk értékelni. (Igaz, hogy a hozzáértőknek 
tanúságai bőségesen előttünk vannak.) Elég nagy és elég kimeríthetetlen 
viszont az a tárgy, amelyről akarunk és tudunk is beszé ln i: hogyan 
vezette ,és hogyan szolgálta a m agyar zsidóságot meg a budai h itköz- 
séget. Es ez a két szó, azt hiszem, kevés embernél je lentett annyira 
egyet, m int nála. Soha nem akart az emberek fölé emelkedni és az 
emberek m indig m eghajoltak előtte. Ezért, am ikor e lnök volt, akkor is 
szolgált és am ikor nem volt elnök, akko r is vezetett. A z  eszmények 
alázatos tisztelete benne : szolgálattá m élyítette vezetését. A z  eszmények 
csodálatos megvalósulása benne : vezetéssé emelte szolgálatát.

Gyakran elm ondták már, hogy Baracs K áro ly  először türelmetlenül 
rontott a legnagyobb és legtávolibb eszmény, az emberi szolidaritás 
felé és csak később értette meg, hogy ennek az eszménynek a közelébe 
m indenki csak a saját útján juthat el : zsidó ember csak a zsidó szó- 
lidaritás útján. Ezékiel próféta azt tan ítja  : Isten nem nézi az emberi 
élet fe jlődésvonalának megtöréseit, csak azt a végpontot, amelyhez el- 
vezet. M i sem azért em lítjük Baracs K á ro ly  gondolkodásának ezt a  két 
korszakát, hogy utólagos, lapos bölcseséggel b írá ljuk meg azt, am it 
ő maga tú lhaladott, hanem azért, m ert — m int Ezékielnek — neki is 
az vo lt a rendeltetése, hogy ״példa-em ber“ legyen és m indennel, am i 
vele történik, nemzedékeket neveljen.

A  magyar zsidóság legtragikusabb tapasztalata az utóbbi időkben 
az volt, am ikor a hittagadók és közösségárulók hangos és tülekedő cső- 
portjában m egpillantotta eddigi vezetőit, azokat, ak ik  nemrég még a 
felekezeti életben hadakoztak és a legszentebb programmok köntösében
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élték ki önzésüket és hiúságukat. És ekkor a magyar zsidóság, kü lönös־ 
képen pedig a buda i zsidóság előtt, fe ltündökölt Baracs Károlynak, a 
״ pé lda-em bernek“ alakja. A z ő első életkorszakának látszólagos zsidót- 
lansága az egyetemesség zsidó gondo latának fiatalos és álmodozó e l- 
túlzása volt. A m״  inden népek á ldására “ törekvő ősapa meg az ide- 
génekért im ádkozó templom os-király szelleme ihlette. Tartózkodásában 
is érdekmegvető hűség vezérelte. A m iko r pedig elérkeztek az ezer- 
kilencszáztizenkilences évek, a m iko r a  könnyű zsidók eszeveszetten 
m enekültek a zsidóságból és a m egm aradtak is félrehúzódtak, zsidó- 
vezérséget dehogy is akartak, a kko r egyszerre csak e lőttünk á llo tt a  
m ásodik életkorszakába lépő, új Baracs Károly. Semmit sem vesztett 
el egyetemességéből, emberségéből, m indent m agával hozott a zsidó- 
ságba. ״Fehér emberek közt eu rópa i“ volt, akkor is ritka  je lenség : 
Goethe-rajongó, Kant-értő, szépségízlelő, szentségsejtő. ״ Ember az em- 
bertelenségben.“ És az ajkán türelm etlen, izgatott felajánlkozás a zsidó- 
Ságnak: ״ Itt vagyok én, kü ld jé tek engem.“

így lett Baracs Károly, Barach Juda Léb és Löw  Lipót unokája, 
a  budai hitközség elnöke. Nemcsak elnöke, ak i a hitközség vezetését 
e lődjétő l átvette és bizonyos idő  m últán utódjának továbbadta, hanem 
ujjáterem tője is. Hallotta a gúnyos ké rdés t: ״V á jjon  megelevenítik-e a 
köveket a porha lm azból“ és rá m agával a megelevenítés m unká jáva l 
válaszolt. H itközségünk korm ányzásában a kiddus hásém  eszményét 
követelte, valósította meg. A  zsidó ember a hitközséget ״szent gyüle- 
kezeinek“ tekintse, ügyeivel méltó, nemes hangon foglalkozzék, m unká- 
jához áhítatta l, áldozatkészséggel já ru ljon  hozzá. A  hitközség alkotm á- 
nyában igazságosság uralkodjék. H ata lom bitorlók a hívek szavát el ne 
némítsák : képviseletében m inden tábor kapja meg azt a helyet, am ely 
a szavazatok aránya szerint m egille ti és a férfiak mellett a nők is jog- 
hoz jussanak. K ifelé, más hitközségek, felekezeti intézmények és testű- 
letek irányában békét, megértést keressünk. És am it magunk közt el- 
intézhetünk, azt ne vigyük k i v ilág i hatóságok, nemzsidó bírák elé. így 
fogjuk a hitközségi életben megszentelni az Egyisten nevét.

Baracs K á ro ly  két c iklus után lemondott az elnökségről. (Meggyő- 
ződése volt, hogy senkinek sem szabad tovább az élen maradnia). Le- 
mondása azonban nem jelentette, nem jelenthette a m unka abbahagyását. 
A z  elöljáróságban továbbra is az országos feladatokat képviselte és 
végezte.

B izonyosan egyetemességre törekvése, egyéniségének egyik a lap- 
vonása, ny ila tkozo tt meg abban, hogy a felekezeti életben is elsősorban 
az országos jelentőségű ügyek és országos célú intézmények felé fordult. 
Tisztelte a hitközségeket. Szerette a saját hitközségét, ragaszkodott 
tekintélyéhez, függetlenségéhez és büszke vo lt nyolcszázados, vezérlő 
múltjára. De azt vallotta : h itközség csak akkor teljesíti hivatását, ha a 
helyi fe ladatok megoldásán k ívü l, legjobb ereje és tudása szerint részt- 
vesz az országos feladatok megoldásában is. Látta a rabbiképző és 
tanítóképző jelentőségét és szilárd a lapokra akarta helyezni m unká jukat. 
Látta itthon küszködő és kü lfö ldön  bolyongó főiskolai ifja inka t és meg 
akarta növe ln i kenyerüket, önérzetüket. Látta az izr. magyar iroda lm i 
társulat nehézségeit és odaá llt azoknak a sorába, ak ik  m egpróbálták 
megmenteni, talpraállítani. M inden országos zsidó ügyet személyes, leg-
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sajatabb ügyének érzett és ugyanakkor a budai hitközség legbensőbb 
ügyévé tett. így vá lt a magyar zsidóság egyik útm utatójává és így 
emelte a budai hitközséget is ״anyaváros“ rangjára Izraelben. Tudta  
és va llo tta , hogy a m últ dicsősége nemcsak nem ékesíti az érdemtelen 
utódokat, hanem még kirívóbbá teszi érdemtelenségüket. Tudta és va l- 
Iotta, hogy a lélekszám vagy a mérleg számai még nem biztosítanak 
tek in té lyt egy hitközségnek. Tudta és vallotta, hogy Ezékiel látomásában 
is hiába á llo tt ta lp ra  a csontsereg, nem éledt meg addig, amíg Istennek 
le lke belé nem szállt. Tudta és va llo tta  tehát, hogy a m últ dicsőségéhez 
méltó je lent ke ll építeni, a lélekszámhoz és a mérleg számaihoz m éltó 
életet ke ll teremteni és e szerint cselekedett. A z  e lh ivatottak meggyőző 
meggyőződésével és bátorító bátorságával hitközségünkbe lelket, széllé- 
met prófétáit.

Baracs K áro ly  életének talán a legfőbb tette a Pro Palesztina 
Szövetség megteremtése volt. Egyetemességvágya ebben már nemcsak 
a hitközségi, de az országos ügyek körén is messze tú l vezette, oda a 
zsidóság egyik legegyetemesebb problémájához, am ely ik  voltaképen az 
egész lelkiismeretes világnak a problém ája kellett vo lna, hogy legyen. 
Baracs K áro ly  a magyar zsidóság gyalázatát lá tta abban, hogy a szent- 
fö ld i építésben nem segített. (Ezt különben a v ilág  zsidósága is észre- 
vette.) És e lhatározta ״ : lemossuk a gyalázatot.“ Világosan látta azt, 
am it sokan még ma sem akarnak látni, hogy ellenségeinket nem győz- 
hetjük meg, hogy bárm it m ondunk vagy nem m ondunk, azt ellenségeink 
m indig félre és m indig ellenünk fogják magyarázni. Hagyjunk hát fel 
— tanította — a megfélemlítettség magatartásával, legyünk őszinték, gerin- 
cesek, egyenesek. Ne nézzünk m induntalan körü l és ne próbáljunk örö- 
kösen taktikázni, m ondjuk ki azt, am it gondolunk és tegyük azt, am it 
m ondunk.

Baracs K á ro ly  szinte restelkedve és p iru lva  beszélt a magyar zsi- 
dóság hazaszeretetéről, annyira természetesnek találta, hogy örök is- 
métlését már profanizálásnak érezte. De világosan látta azt is, hogy e 
között a hazaszeretet és a Palesztina-munka között nem vo lt e llentét 
más országok zsidósága számára sem és nem lehet ellentét a m agyar 
zsidóság számára sem. A  Palesztina-munka egyrészt szociális  m unka, 
másrészt ku ltu rá lis  munka, — a zsidó embernek pedig m indezen fe lü l 
zsidó m unka is. K i lett volna ennek a m unkának a megindítására és 
vezetésére alkalm asabb, m int Baracs K áro ly  ? És k i is utasíthatta vo ln a  
vissza Baracs K áro lynak azt a klasszikus megállapítását, am ely m inden 
Pro Palesztina-mozgalom és m inden Pro Palesztina-kiadvány je lm ondata  
lehetne : ״Bízvást m ondhatjuk, hogy a Palesztinára vonatkozó e kettős 
célkitűzésnek elfogadása, átérzése, a zsidó érzület lé tm inim um ának te- 
kinthető, hogy ak i ezt elutasítja magától, az lélekben már e ltávo lodott 
a zsidóságtól“ ?

Megérdemelte-e, megérdemli-e a magyar zsidóság és a budai hit- 
község ״példaemberét“ , Baracs K á ro ly t?  Érre a kérdésre kom oly le lk i- 
ismeretvizsgálatta l és sokszor kell még vezetőknek és vezetetteknek 
válaszoln iok. A z  azonban bizonyos, hogy a budai hitközség senkinek 
az em lékét nem őrzi szebben és méltóbban, m in t Baracs Károlyét. M ert 
más nagyja inak az emlékét templomban vagy tanácskozó teremben 
idézi a gyülekezet előtt, de Baracs Káro lyét az iskolában —  a ״Baracs
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K áro ly  isko lában“ — a gyermekek előtt. így biztosítja ennek az emlék- 
nek örök életét, így a lakítja éltető eszm״  évé“ , nemzedékeket nevelő, 
jövőke t formáló erővé.

** *

Baracs Káro ly, említettük, Löw  L ipó t unokája volt.
Löw  Im m ánuel 1930. zájin ádárján mélyen megindító szavakkal 

s ira tja  el Baracs K á ro ly t: ״ így értette meg a Pro Palesztina hívó szavát 
édes, megsiratott öcsém, Baracs K á ro ly  is ! Nehéz, könnybe lábbadó 
szemmel éles körvona la t je llem rajz váz la tává  sző n i. . . Ke lle tlenü l fakad 
a szó a könnymegvette szívből, a szárnyas ige tört és akadozó . .

A  Baracs K áro llya l való barátságot néha szinte az emberi értékes- 
ség és megbízhatóság mértékeként, biztosítékaként emlegeti. A d o lf Friede- 
m annról, aki a ném etalfö ld i külügym inisztérium ban a zsidó ügyek refe- 
rense vo lt és negyven évig szolgálta Palesztina ügyét, m eg jegyz i: ״ Baracs 
K á ro lynak  a Pro Palesztina révén belső barátja lett. “ És Édelstein Berta- 
lanró l, a korán e lhunyt jeles budai fő rabbiró l és rabbiképző intézeti 
tanárró l szólva, k ie m e li: ״A z egyéniség derűs varázsa m osolygott le róla. 
Ez tette boldogult öcsémnek, Baracs K á ro lynak  b izalm asává.“

Klasszikus lejtésű verssorokba is belesűríti gyászolva-jellemző em- 
lékezését:

Páros acél útját vezeted. Pártos vezetettek 
Békélteti höveték bölcsvezetésű utad.

Nagy lelkek hagyatékát — ó könyv keimeliáit —
Kedvelted, gyüjtéd : por lepi polcaikon ■ ■ • m

Htdl a könyü, tieid peregő könnyűje sírodra : “
Szent hagyaték lelked dús hagyatéka nekik.

A k i tudja, hogyan mérlegeli Löw  Im m ánuel az értékelő meg az 
érzésfestő szavakat, az már ebből a néhány idézetből is fogalmat al- 
ko tha t arról a szeretetről, am ely a m agyar Izraelnek ezt a két vérben 
és lélekben rokon nagyját összekötötte.

L ö w  Immánuel barátja : a budai község tanulmányi felügyelője.
H eller Bernát.

M a még a gyász közvetlensége erőtleníti a szavunkat és teszi 
lehetetlenné, hogy teljes képet ra jzo ljunk  Heller Bernát egyéniségéről. 
De különben is ezt a rendkívü li egyéniséget nem lehet levezetni és 
megmagyarázni szülőkből, környezetből, tanítók, o lvasm ányok hatásából. 
A m i a lényege volt, az teljesen az övé és csakis az övé volt. Nem 
kapta  senkitől, nem osztozott benne senkive l és teljesen — fá jdalom  ! — 
nem is adhatta tovább.

Izgalmas feladat lenne kutatni, hogy m ikor lett Heller Bernát neve 
azzá a fogalommá, am it ma — sokunknak — jelent. H a ladok visszafelé 
az emlékezésben az utolsó évektől, am iko r a budai tanításügyben az 
o lda lán  dolgozhattam, vissza azokig az évekig, am ikor a rabbiképző 
intézetben vo ltam  a tanítványa, meg add ig  a legelső találkozásig, am ikor 
—  még a szem inárium i felvételi vizsga előtt — elmentem hozzá be- 
m utatkozásra, kihallgatásra. Azután m egtoldom a saját emlékezésemet 
mások, nálam idősebbek, írásos és szóbeli emlékezésével. Látom a zsidó
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gimnázium, még előbb egyszerre a zsidó fiú- és leánygim názium  élén. 
Látom  a Toldy-reálban és m in t kezdő, fia ta l tanárt a gyakorló gimná- 
ziumban. Ahogyan mélyebbre és m élyebbre hatolok az időben, újra a 
szem inárium  boltos folyosóin találom. A  későbbi professzor most még 
d iák  és szüntelen olvasásával és tanulásával most még nem a d iákja i- 
val, hanem a tanáraival va ló  legközelebbi találkozásra készül. De azért 
m ár most is ugyanaz a H eller Bernét, ak inek  a földi a lak já tó l a farkas- 
réti temetőben elbúcsúztunk, hogy a nem fö ld i a lakjá t életünk, le lkünk 
m״ ozdulatlan m ozgatójául" örökre m agunkba fogadjuk.

Nem akarjuk most felsorolni H e lle r életének az adata it és nem 
akarjuk  vázo ln i tudományos munkásságának sem területeit és mélysé- 
geit, sem gazdagon érvényesülő hatásait és sokfelé mutató kapcsolatait. 
Megtették ezt már életében is, halála óta is többen ; h ivatottak hivatottan.

Csak kerülgetni, közelítgetni p róbá ljuk  egyéniségének a titkát : 
m iért éreztük o lyan rendkívülinek, m iért vo lt olyan áta lakító hatással 
ránk, m iért tud juk  o lyan m indennél-biztosabban, nogy m indig-is beszélni 
fogunk róla gyermekeinknek, tanítványainknak.

A  leglényegesebbet ta lán már az e lőbb kim ondtuk : az önmagával 
va ló  azonosságnak, az önmagához való hűségnek azt a páratlan erejét, 
am elyet az egész élete példázott.

A z  emberi élet és az emberi lé lek álta lában tele van szomorú 
hasadásokkal, álcázással, kendőzéssel, ferdítéssel, kétértelműséggel. A z 
ember gyakran megtagadja a saját törvényét és letér a saját útjáról. A  
férfi sokszor szégyeü az ifjú t és az agg nem egyszer e lité li a férfiút. 
A z  emelkedettség óráiban p iru lva  gondo lunk vissza könnyelm ű óráinkra 
és ha im ádkozunk, az áhítat szavai szinte még elérik a jkunkon a le- 
dérség szavait.

Heller Bernét egyéniségéből, életéből m indez teljesen hiányzott. 
Egyéniségében megvalósult az, am it im ádságunkban kérünk : ״Egyesítsd 
érzésünket nagy Neved tiszteletében és szere tétében.“ Életében meg- 
világítást és beigazolást nyert az, am it — a tizenötödik zsoltárhoz fűzve — 
olyan szívesen és olyan szépen ta n íto tt: a szív vágyának, az ajak 
szavának és a cselekedetnek összhangja, egysége.

H e lle r Bernát ugyanaz vo lt gyerm ekkorában, fé rfikorában és öreg- 
korában.

Egykori iskolatársai ismételten tanúskodtak róla, hogy m ár a gyér- 
mek Heller ״szent em ber“ volt. Folyton tanu lt és o lva so tt: út közben, 
órák közben, ebéd közben. ״ M ikor odahaza ült, m ikor az úton járt, 
m ikor lefeküdt és m ikor fö lke lt.“ A  szava ״ ige“ vo lt és az ígéretére 
tem plom okat lehetett vo lna építeni. M indenkinek kedvesen, készségesen 
segített. De a jellemtelenséget és a h itványságot már akkor is megve- 
tette és üldözte. A k i megszegte az ígéretét, félrevezette a barátját, tisz- 
teletlen és cin ikus vo lt ott, ahol alázatosnak és áhítatosnak kelle tt vo lna 
lennie, az az ő számára nem létezett többé. ״M ár akkor is tanított, a 
a példá jával m indenkit jó  cselekedetre buzdított. M indenki bámulta, 
m indenki szeretett vo lna hozzá hasonló lenn i és aki ezt nem tudta el- 
érni, az félt tőle. Félt a tudásától, az erkölcsétől, a szentségétől."

Évtizedekig vo lt á llam i középiskolai német-francia tanár, de közben 
nem szegett meg egyetlen szombatot és nem mulasztott el egyetlen 
imádságot sem. A m ikor tanári állását elfoglalta, az első szava az v o l t :
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״ zsidó vagyok" és az első kívánsága az : órát, helyettesítést, k irándu- 
lást, dolgozatot m indent úgy akar intézni, hogy vallásának törvénye it 
követhesse és va llásának ünnepeit megszentelhesse. A  zsidósága igazi 
zsidóság volt, nem pedig ״betanított emberi parancsolat.“ Zsidósága 
hagyom ányait eleven valóságként élte. Zsidósága szertartásaiban Isten- 
nel és őseivel ta lá lkozott. Zsidóságában m inden embert testvérnek sze- 
retett, mert m indegyikben Isten képm ásának hordozóját ismerte fel és 
m inden áhítatot szentnek tisztelt, m ert m indegyikben az ember Isten- 
keresését látta. E z é rt: zsidósága sohasem vo lt akadá lya a nem zsidó 
világgal va ló  harm óniájának, a nemzsidó világban töltött évtizedei pedig 
percre sem vo ltak  akadálya i annak, hogy a zsidó va llási tudom ányok 
tanítójaként és a rabb ik nevelő jeként térjen vissza ״kirepítő fészkébe“ , 
a rabbiképző intézetbe. Nemzsidó tanártársai és tudósbarátai n e m e g y־ 
szer ünnepnek m ondták azt a napot, amelyen vele ta lá lkozhattak. 
Egyik egykori nemzsidó tanítványa pedig a koporsója mellett tett bátor 
hitet a tőle tanult életelvek mellett.

Heller Bernát — láttuk —  az eszményeit és elveit már gyerm ek- 
kori eszmélésében felismerte, megfogalmazta és ha lá la  órájáig lanka- 
datlanu l szolgálta, érvényesítette. Eszményekkel és elvekkel h ida lta  
át ״a bölcső s koporsó közti ű rt.“

H ivatása és le lkének vágya szerint egész életében tanított. Tan i- 
tott úgyszólván m inden fokú és típusú iskolában és iskolán k ívü l is, 
nem egyszer o lyan gyülekezetekben, amelyeknek soraiban fő isko la i tan- 
székek betöltői és főiskolai tanszékek rátermettjei ültek. Tanított —  né- 
ha ugyanazon a napon — németet, franciát, B ib liá t, Talm udot és zsidó 
vallásbölcsészeket. De legnagyobb tanítása mégis az élete vo lt. Az,, 
hogy am it egyszer a tanítványaitó l megkívánt, azt maga is megcsele- 
kedte. A kko r is, ha egyedül vo lt négy néma fal között. A kko r is, ha 
v ilágok om lottak össze körülötte. A kko r is, ha ő maga om lott össze 
közben.

Tanító életét nemföldi fényeive l még egyszer megvilágította, össze- 
foglalta és megpecsételte a halála. Soha nem ment négy rőfnyire B ib lia  
nélkül, de hosszabb útra m indig m agával vitte A rany  Jánost is. B ib liáva l 
és A rany Jánossal — a zsidó és a magyar géniusz szárnyainak me- 
nedékében — indu lt el a végső, leghosszabb útra is. Az élete legutolsó 
napján még A rany  Jánost olvasta és gyengülő kezével jegyzést rótt 
A rany János verse mellé. És az élete legutolsó napján még ereje ma- 
radékát megfeszítve, tefillin t illesztett karjára és homlokára.

Heller Bernát ״ tanító pá lyá ja  két vezércsillagának“ Bacher V il-  
most és Goldziher Ignácot va llo tta . A  m i nemzedékünk legkülönb zsidó 
tudósai és legderekabb rabbija i közü l igen sokan Heller Bernátot te- 
k in tik  pé ldaadó juknak és eszményüknek. E lm ondhatjuk róla azt, am it 
ő írt Bacherről (pótolva ezzel ném ileg azt is, hogy tudományos m un- 
kásságáról egyálta lában nem szó ltunk): ״Pályája ritka példája a törek- 
vések és az eredmények hatalmas harm óniájának. Élete m unká jának 
összege monumentális. Az Orsz. Rabbiképző-intézet legtekintélyesebb 
növendékei neveltje inek va lljá k  magukat. De valam ennyi tan ítványa 
együtt sem tek in ti át a tudom ánynak azt a területét, melyet egymaga 
átkutatott. A  birodalom, mely őt uralta, tartom ányokra bom lik. Pazar 
örökébe nem léphet egy utód. Á ld ja  meg a Gondviselés magyar zsidó -
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Ságunkat, magyar közm űvelődésünket dicső örökének méltó sá fá rja iva l.“
*  **

A kárm ilyen  szűkre szorítjuk össze azoknak a magyar-zsidó tudó- 
soknak  a körét, akiket világszerte a legjoban ismernek, Löw öt és Hel- 
lert közéjük kell sorolnunk. (A. Shual négy név között em líti ke ttő jük 
nevét., L. H elle r-Em lékkönyv 24. 1.)

És a magyar zsidó tudom ány e két vezéregyéniségét a tudomá- 
nyos és iroda lm i kapcsolatok m ellett bensőséges, meleg barátság is 
összefűzte.

A  tudományos és iroda lm i kapcsolatokra vonatkozólag elég, ha 
arra  utalunk, hogy a H elle r-Em lékkönyvben megjelent Heller-b ib liográ fia  
H e lle rnek tucatnyi Löw rő l szóló írását tartja  számon és hogy a tíz év 
előtt Boroszlóban megjelent Löw-Festschriftnek is, meg ennek a Löw- 
Em lékkönyvnek is H e lle r vo lt az egyik kezdeményezője.

A m ik o r az Aram äische Pflanzennamen megjelent, H eller még kis- 
íiú  v o l t ; de am ikor a F lora első kötetére (II.) került sor, Heller m ár ott 
vo lt az üdvözlő i, ismertetői, ünnep lő i között. És attó l fogva nem győzi 
m agasztalni ״ Löw  vizsgálati fogságának ezt az á ldását.“ F igyelemmel 
kíséri a mű kiépülését. Le lkendezve tudósít róla, h o g y : a m unka 
halad, —  m ár az utolsó e lő tti á llom ásához érkezett, — már befejező- 
dött. A z  általános bemutatás m ellett különleges szem pontokból is meg- 
v ilág ítja  és méltatja : k iem eli belőle a Szentföld növényvilágát és sze- 
rető gondosságai gyűjti össze magyar vonatkozásait.

A  F lora zárókötetét különben H e lle r már korrektúrában olvasta 
és számos adalékka l maga is gazdagította.

H e lle r szárnyas c ikkekben ünnep li Löw  70-ik, 80-ik születésnap- 
já t és rabbiságának félszázados forduló ját. Löw öt ״Magyarország példa- 
adó  rabb ijána k“ te k in t i:

H״ om lokát a magyar rabb ik  fejedelmének koronája ékesíti.“
Löw  80-ik születésnapja csendes, bensőséges, családi ünnep volt. 

A  jub iláns a leghatározottabban és a legszigorúbban m egtiltott m inden 
ü nnep lés t: istentiszteletet, közgyűlést, lakom át. Csak Budára, Hellerhez 
érkeztek a közelá llók levelei. Löw  Im m ánuel fia (Löw  Lipót) megírta : 
édesapám m indent elutasít, de azt az egyet szívesen veszi, ״hogy a 
sok jó  barátja  és tisztelői közül a legkedvesebb itt legyen erre a nap- 
ra .“ És Löw  Immánuel hűséges m unkatársa (Frenkel Jenő) közölte : 
Tudom״ ásom  szerint Ön az egyetlen, ak it ez a lka lom m al szívesen, sőt 
öröm m el látna a főrabbi ú r.“

És H eller ünnepi a lka lm akkor valóban Szegedre u ta z ik ; m int 
egészen odatartozó, a csalóddal együtt ünnepel. Egy-egy zá jin  ádárra 
is odamegy. H a llan i is aka rja  a beszédet,2 nemcsak olvasni, hiszen 
Löw  ,ádár hetediki megemlékezései a kortörténelemnek szemléltető״ 
gazdag képei.“

Löw , am ikor H e lle r egy-egy új m unká já t olvassa, újra, meg ú jra  
m egcsodálja ״legmeghittebb ba rá tjának“ ״hihetetlen m indentudását‘ .

Saját ötleteit, föltevéseit, ״kom b inác ió it“ gyakran már k ia laku ló - 
bán megírja Hellernek.

2 Löw Immánuelről, m int szónokról dr. Benoschofsky Imre budai főrabbi írt 
smélyrehaió elemzést.
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De Löw  és Heller barátságának a legmegvilágítóbb és legmeg- 
hatóbb dokum entum a talán mégis az a levél, am elyet Löw  L ipót írt 
a Heller-családnak Heller halála után :

.Zájin ádor lesz a napokban .. . Éveken ál ünnepszámba ment a mi családunk- 
bán ez az ősi emlékező nap. Ünnep volt, mert Heller tanár úr, a mi kedves Hellerünk 
lejött közénk ekkorra és ünneppé íémjelezte a szegedi ünnepélyt. Idővel aztán a sze- 
mélyes látogatások elmaradtak — de a drósenál mi mégis itt láttuk, itt éreztük magunk 
között. Hiszen ő volt az egyetlen, ki a rösuszokat már elhangzásuk előtt ismerhette. 
Éreztük a barátságnak a melegét, mely őt a Korona-utcai szülői házunkhoz fűzte és 
amelyet nagy büszkeségemre oly bőkezűen az én kis családomra is kiterjesztett.

Majd a H e lle r. ..  hányszor, de hányszor hallottam odahaza .. . majd ő meg- 
mondja. Hányszor vártuk véleményét, tanácsát, ajánlását, mi a fölmerült kérdés körüli 
vitát lezárta volt, mint ahogyan hajdan Roma locuta . . . “

* **

Szálljon hát a megilletődött üdvözle t és á ldás Baracs K áro ly  és 
Heller Bernát Budá já ró l Löw  és a Löw ök Szegedje felé. Köszöntse 
magyar Izrae lünk dicsőséges ba jnokának kilencVenességét — tőle ta- 
nult ünnepi szavakka l :

E״ lőkelővé vá lt a férfiú városábó l.‘‘
A  szegedi gyülekezet a hírneves a tyának helyére á llító  az ifjú t, 

ak i pedig igyekezett buzgón szo lgá ln i ö rök lö tt szószékét. Tömör, szob- 
ros szabású szóva l hirdette az igét és m egta lá lta  a je len tükröződé- 
sének megértését a m últnak szent igéjében. Idegenbe hívó szóval 
szemben m ind ig  e szószékhez kötötte a szív há lá ja  a korán kelt bi- 
zalomért, a szü lő fö ld  szeretete, az anyanye lv  varázsa, a vá lla lt tudós  
munkásságr sok-sok föladata.

A z  Ű r vo lt eddig világossága, 0  legyen továbbra is támasza.
Á ldás harm ata szá lljon  p ihenő évei a lkonyu la tá ra ..
N yugodjék ra jta  foganatos, s ikerítő  á ldásul az Űr ig é je ; ú jít-  

són a , m egfáradott kornak ifjú  szivet.
Ám en.


