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Ábrahám Vera 
 

Lőw Lipót lapja a Szegedi Chevra Kadisa Aranykönyvében 

Löw Lipót születésének 200. évfordulójára. 
 

Ezt az írást Löw Lipót emlékének ajánlom! 

 

Bevezetés 

 

E munka Löw Lipót emlékének ajánlva, olyan adatok és textusok közreadását1 tűzte ki célul, 

melyek pontos tartalmát és magyar fordítását mindezidáig nem kommentálták.2 Ez pedig a 
Szegedi Chevra Kadisa Aranykönyvének első lapján olvasható Löw Lipót költemény, a 

Zsoltáros dal.3 Továbbá, az ugyanebben a kötetben Klein Salamon által írásba foglalt 
Emlékirat mely a főrabbi utolsó napjainak, végtisztességének, és temetésének története.  

      

2011. május 11-én volt kétszázadik évfordulója a nagyhírű tudós rabbi, Löw Lipót 
születésének. A évforduló tiszteletére konferenciát, kiállítást rendeztek Szegeden és 

Nagykanizsán, valamint megemlékezés zajlott Pápán. 
  
A tanulmány témáját két részre lehet bontani: első szakasza az Ő lelkületének, népe iránti 

szeretetének, mély vallásosságának - saját - versben kikristályosodott kifejezése; ez a 
Zsoltáros dal.  Második része az Emlékirat bemutatása, amelyben Róla beszélnek, 

betegségéről, élete utolsó napjairól, hívei imáiról. Valamint arról, hogy amikor a Teremtő már 
magához szólította, itt a földön hogyan adták meg a gáon számára azt, amit még lehetséges 
volt, a végtisztességet. 

 
Löw Lipót rabbi-pályájának összefoglalása 

 
Löw Lipót/Jehuda Ariel Löw ben Mose, Szeged nagy rabbija, 200 éve, 1811. május 22-én 
született Morvaországban Černá Hora településen. Rabbi-dinasztia folytatójaként, mint 

Jehuda Löw ben Besalel prágai rabbi kései leszármazottja, mint Löw Mózes és Mayer 
Borbála fia látta meg a napvilágot.4  

 
Hittudományi tanulmányai 1824-1835 között Třebíč, Kolín, Lipník és Kismarton jesiváiban 
zajlottak. Ezután 1841-ig Pozsonyban, Pesten és Bécsben járt egyetemre, ahol nyelvészetet, 

pedagógiát és keresztény teológiáit tanult. Képzéseinek eredményeként az első tudományosan 
képzett magyarországi rabbik közé tartozott. Tanulmányait befejezve Morvaországban, 

                                                 
1 Maga a történet Löw Lipót végtisztessége.. Szeged,1876. c. könyv. pp. VII-VIII. 
Előszavában összefoglalóan olvasható.            
2 Ugyanez a fordítás szerepel a Szegedi Zsinagóga Löw Lipót szobájának tárlóiban is. 

Fordította: Bányai Viktória tudományos főmunkatárs. A kiállítást szerkesztette és készítette: 
Ábrahám Vera könyvtáros, Szőkefalvi-Nagy Erzsébet könyvtáros és dr. Tóth István történész 

muzeológus. 
3 Az írásműnek ezt a rövidített címet adtam. 
4 A fejezet egyes részeinek alapja: Horváth-Balogh Attila: Löw Lipót a szidó papok 

mintaképe = Zalai Hírlap, 2011. jún. 11. Valamint: a nagykanizsai Thury György Múzeum 
időszaki kiállításának ismertetője. 2011. Továbbá: Varga Papi László: Zsidó magyarok 

Szegeden. Szeged, 2009. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cern%C3%A1_Hora&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jehuda_L%C5%91w_ben_Besalel
http://hu.wikipedia.org/wiki/1824
http://hu.wikipedia.org/wiki/1835
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kol%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lipn%C3%ADk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kismarton
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesiva&action=edit&redlink=1
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Prostějovban lett nevelő. A 29 éves Löw Lipót rabbi állást keresvén Mannheimer híres bécsi 

hitszónok ajánlatára Kanizsára jelentkezett, ahová az elöljáróság 1840-ben próbaszónoklatra 
hívta meg. Odautaztában, Szombathelyen, életében először mondott szentbeszédet.  

 
1841. elején már négy ízben prédikált Kanizsán, ezután február 22-én helyettesnek 
választották meg, és 1841. szeptember 10-én avatták rabbivá. Munkája elismeréseként 1842-

ben „tekintettel arra, hogy minden hivatásszerű kötelességét buzgón teljesítve fáradhatatlanul 
munkálkodik”, főrabbi címet kapott. 

 
Mivel hamar felismerte, hogy a zsidóság számára elengedhetetlen az emancipáció, a magyar 
nyelvű igehirdetést meghonosította Nagykanizsán, és már 1844-től magyarul prédikált a 

zsinagógában. Szinte szállóigévé váltak buzdító szavai: „Bátran tehát, barátaim! Honosítsa a 
zsinagóga a magyart, s reméljük, hogy a magyar honosítandja a zsinagógát!” Löw Lipót 

számára fontos volt dél-zalai állomáshelye, ahogy fogalmazott: „Kanizsán lettem magyarrá”. 
A magyarosodás mellett a polgárosodás volt a célja. Ennek érdekében bécsi mintára iparos-
képző egyletet kezdeményezett, majd alakított. Az 1842. február 19-én a városban létesült 

iparos és kézműves egyesület célja volt, hogy a kanizsai és magyarországi zsidók 
mesterségeket tanuljanak, és kisipart űzzenek, olyan ipart, mely ritka vagy még nem 

honosodott meg az országban. Ez volt a Dunántúl első iparostanonc iskolája. Gyáripart akart 
teremteni Kanizsán, ezért Back Bernát bécsi gyárossal tárgyalt egy szövőgyár létesítéséről. 
Mozgalmat indított továbbá egy új fiú- és leány elemi iskolai épület emelésére, mely 1842 

őszén régi helyéről, a Fő út 6. szám alatti hitközségi ház udvari épületéből már az új épületbe 
költözhetett.5  

 
Sokoldalúságára jellemzően, ő volt a magyar zsidó sajtó kezdeményezője, és ennek fényében 
Kanizsán indította meg későbbi lapjával azonos című folyóiratát, a Ben Chananját.6  

 
Élete fordulatot vett, ugyanis 1846-ban meghívták a pápai hitközség élére, mely posztot 

augusztusban elfogadta. A pápai új zsinagógát magyar nyelvű beszéddel szentelte fel, és itt is 
megkezdte reformokra törekvő munkáját. Modernizáló tevékenysége az iskola, a templom és 
a hitközség újítására irányult, de szintén megmutatkozott a magyar zsidók egyenjogúsítása 

területén. 1844-től irodalmi területen tovább folytatta munkáját és 1845-ben napvilágra került 
első magyar nyelvű prédikációja.7 1847-ben periodikát jelentetett meg Magyar Zsinagóga 

címmel. 8 
 
Reformjaival nem értett egyet mindenki, nézetei megosztották a helyi ortodox hitközséget, 

hittestvéreinek egyik fele Izrael lerombolójának nevezte őt.  

                                                 
5 Horváth-Balogh Attila: Löw Lipót zsidó papok mintaképe = Zalai Hírlap, 2011. jún. 11. 

Valamint: Nagykanizsai Thúry György Múzeum időszaki kiállításának ismertetője alapján! 
6 Egyetlen füzete 1844-ben Otto Wigand lipcsei kiadónál jelent meg.   
7 Jézsajás korunk tanítója. Zsinagógai beszéd, melyet hazánk kegyes atyja, legkegyelmesebb 

királyunk, V. Ferdinánd ő felségének születésnapja április 19-én 1845. tartott Löw Leopold 
főrabbi s az izraelita tanoda igazgatója Nagy-Kanizsán. Budán, a magy. kir. egyetem betűivel 

1845, VIII. és 9-13 l. in: Löw I-Kulinyi Zs. A szegedi zsidók 1785-től 1885-ig. Szeged : 
Szegedi zsidó Hitközség, 1885. 231. 
8 A magyar zsinagóga. Felvilágosodás vallásosság, tiszta erkölcsiség és buzgó hazafiság az 

izraeliták közti elterjesztésére kiadja Löw Lipót főrabbi Pápán. Első füzet. 1847, 88. l. in: Löw 
Immánuel – Kulinyi Zsigmond: A szegedi zsidók 1785-től 1885-ig. Szegedi Zsidó Hitközség. 

Szeged, 1885. 232. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Prost%C4%9Bjov
http://hu.wikipedia.org/wiki/1846
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pa_(v%C3%A1ros)
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pai_zsinag%C3%B3ga
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Mivel négy évig állt a közösség élén, az 1848-as forradalom kitörése Pápán érte, és mint a 
helyi nemzetőrség tábori lelkésze, követte híveit. A szabadságharc leverése után ellenségei 

feljelentették, felségsértés és lázítás vádjával börtönbe vetették, majd kéthavi fogság után 
szabadon bocsátották. Mivel Pápán folytonos zaklatásnak volt kitéve, ezért elfogadta a 
szegedi hitközség meghívását, és Szegedre költözött, 1850. december 10-én iktatták be 

szegedi főrabbinak.  
 

Munkássága ebben az időszakban még intenzívebbé vált. Hivatalba lépése után újból 
bevezette a régebben Szegeden már magyarul mondott, a királyért, hazáért és városért való 
imát. Zsidó leányiskolát alapított, létrehozta a zsinagógai énekkart, és képesített kántort 

alkalmazott. A Helytartótanács 1857 novemberétől a Csongrád vármegyei zsidó iskolák 
felügyeletével bízta meg. 1858 és 1875 között a szegedi középiskolákban zsidó hittant 

oktatott. 1863-ban kidolgozta és kinyomatta a szegedi zsidó község igazgatásának 
alapszabályait. Az ő időszakában nyitották meg a jelenlegi temetőt. Búcsúszavai mellett 
helyezték nyugalomra az első sírkertben nyugvók (egyben a hitközség alapító tagjainak) 

maradványait az új temetőben. A sírkövek szövegezése az ő munkája volt.  
 

Legmozgalmasabb irodalmi korszaka 1858-1867 között, a Ben Chananja folyóirat (később 
hetilap) időszakában zajlott. A kiadvány Szegedet tíz évre a zsidó tudomány egyik európai 
központjává tette. 

 
További munkásságára mélyreható történelmi, teológiai és esztétikai ismereteinek 

figyelembevételével a zsidó szertartásrend modern alapokon nyugvó megújítása jellemző. 
Magyarországnak igen elismert prédikátora volt, ezt bizonyítja, összesen 17 zsinagógát 
avatott fel, és több városba meghívták zsinagógai ünnepségekre, templomszentelésekre. 

 
Az emancipációs mozgalom vezető egyéniségeként harcostársaival 1867-re elérték céljukat: 

az országgyűlés kimondta a zsidóság egyenjogúságát. Még ez évben meghívták a Berlini 
Hittudományi Iskola igazgatójának. 
 

A magyarországi rabbik közül elsőként 1870-ben adta ki magyar nyelvű zsinagógai 
beszédeinek gyűjteményét, ez volt az első zsidó prédikációgyűjtemény, ami e nyelven 

megjelent.9 Egy zsidó irodalmi társulat alapításának és a héber Biblia zsidók számára történő 
magyarra fordításának tervét elsőnek vetette fel. Fontosnak tartotta egy rabbi-képző intézet 
létrehozását, és ő volt az, aki az intézet tervezetét kidolgozta. Tudósként elsőként foglalkozott 

a magyar zsidóság történetével. Szaktudósként a talmudi régiségek tudományát művelte, 
mesteri sikerrel. Sokrétűségére jellemző, hogy kezdve a Halacha történetével, írásai felölelték 

a zsidóság teljes Talmud utáni történetét. Közéleti és tudományos tevékenysége révén nagy 
tekintélyre tett szert kortársai körében. A szegedi társadalom is nagyra becsülte, a városi 
közgyűlés tagjának választották.  

 
Löw Lipót 1875. október 13-án, negyed évszázados szegedi munkásságot után hagyva, hunyt 

el. 
 

A szegedi Zsidó Hitközség rövid története  

 

                                                 
9  Zsinagógai beszédek Löw Leopoldtól. Szeged, kiadta Traub B. 1870. 326 p. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeged
http://hu.wikipedia.org/wiki/1850
http://hu.wikipedia.org/wiki/December_10.
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6rt%C3%A9nelem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Teol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eszt%C3%A9tika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1870
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Halakha&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Talmud
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A szegedi zsidóság írott történetének kezdeti időpontja 1785. Korábban is tartózkodhattak 

átmeneti ideig zsidók a városban, erre azonban csak közvetett bizonyítékok vannak,10 ugyanis 
letelepedésükre irányuló írásos kérvények csak az említett évből maradtak fenn.   

 
Számuk az idők folyamán gyarapodott, és amíg kezdetben a házkörben laktak, később azt 
bővítették, végül egyre növekvő területet foglaltak el a városban. A dualizmus idején számuk 

rohamosan nőtt. 1840-ben 699 fő (2,1 %),11 1880-ban 3618 fő (4,9 %), 1910-ben már 6907 fő 
(5,8 %), 1920-ban 6954 (5,8 %), 1930-ban 5560 (4,1%)12 izraelita élt a városban.  

 
Az évek folyamán a zsidók Szeged város gazdaságának döntő fontosságú és nélkülözhetetlen 
szereplőivé váltak. Beilleszkedésük egyik jele a magyarnyelvűség volt. A korábban német-

magyar vegyes tannyelvű elemi iskola 1863-ra kizárólag magyar tannyelvűvé vált. 1910-re a 
6907 főből álló zsidóság 93 százaléka vallotta magyar anyanyelvűnek magát.13  

 
A szegedi zsidók mindig hajlottak a teljes vagy részleges asszimilációra és a magyar kultúra 
befogadására. A közösség meghatározó személyiségei igen aktívan kiálltak e nézet mellett. 

Elsőként 1843-tól Pillitz Dániel szorgalmazta, hogy a zsidók minél előbb az ország egyenjogú 
állampolgárai legyenek. Az emancipáció lelkes híveként tartották számon, aki ráadásul - 

azokban az időkben nem túl megszokottan - magyarul prédikált.14 E nézet lelkes hívei voltak a 
neves rabbi dinasztia leszármazottai, Löw Lipót és fia, Löw Immánuel is. Az 1868-as 
magyarországi egyetemes zsidó kongresszus lehetőségei hatására a szegedi közösség nagyobb 

hányada a neológ irányzatot választott. Egy kisebb csoport, Szegedi Ortodox Zsidó Imaegylet 
néven folytatta tovább életét. 

 
A közösség jogos elvárása, hogy imahelye, vagyis zsinagógája legyen, már a kezdeti 
időszakban megvolt. Igényüket 1789. január 18-án, a Helytartótanácshoz intézett 

folyamodványukban fogalmazták meg. Mivel azt elutasították, 1797 októberében erre a célra 
kinéztek egy épületet, amely egyben Bak Hirsch rabbi lakása volt. Az építési szándékukról 

nem mondtak le, ezért a Helytartótanácshoz fordultak. Ennek eredményeképpen, ugyan 
különböző kikötések mellett, de 1803-ban megkezdődött az építkezés.15 Az épület közel négy 
évtizedig funkcionált. A közösség újabb zsinagógája 1840-re készült el, ez egy teremépület 

volt, melyet 3 évig használtak. Ekkor a teremépületet közösségi célra adták át. Emeletén a 
hitközségi iroda, alsó szintjén pedig a fiúiskola működött. 1879 után lakások, illetve a Chevra 

Kaddisa irodája kapott ott helyet.16 Pillitz Dániel rabbisága alatt, 1843-ban szentelték fel a 
következő imaépületet, ami a mostani „Régi zsinagóga.”17 Klasszicista stílusú terveit 

                                                 
10 Löw Immánuel – Kulinyi Zsigmond: A szegedi zsidók 1785-től 1885-ig. Szeged, 1885. pp. 
XVI-XVII. - Megjegyzem, hogy a hivatkozott oldalakon említenek a szerzők egy 1723-ból 

származó jegyzőkönyvet, melyben zsidó esküminta olvasható. Ez közvetett bizonyítéka 
annak, hogy huzamosabb ideig (kereskedelmi célból) éltek zsidók a városban.  
11 Braham, Randolph L.: A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. 1. Budapest, 

2007. pp. 423. 
12 A zsidó népesség száma településenként (1840-1941). Budapest, 1993. 139. 
13 Varga László: „Ha egyszer Szegedet megkérdeznék…” = Szeged 2001. (13. évf.) 9. sz. pp. 
6-10. 
14 Holokauszt Megemlékezések Naptára 2008. (3. rész) www.zsido.com nyomán! 
15 Löw - Kulinyi i. m. 148–171. 
16 Löw- Kulinyi i.m. 158-159. 
17 Magyar zsidó lexikon. Budapest, 2000. 

http://www.zsido.com/
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Lipovszki Henrik és József készítették.18 Ebben az épületben prédikált és végezte vallási 

teendőit Löw Lipót. A jelenlegi „Új zsinagóga” Löw Immánuel tervei alapján Baumhorn 
Lipót műépítész munkája 1900-tól 1903-ig épült.  

 
A zsidó hitélet irányítója a rabbi. A szegedi közösség első vallási vezetője akkoriban egyben a 
kultusz hivatalnoka is volt; 1789-től 1790-ig Rabbi Jechiel. Őt 1790-ben Bak Hirsh19 követte, 

aki 53 évig, 1843-ig dolgozott, és 95 évesen halt meg.20 Pillitz Dániel 1843-tól 1846-ig 
töltötte be posztját. 1850-től Löw Lipót állt a szegedi zsidók élére haláláig, 1875-ig. Őt fia, 

Löw Immánuel követette. Tragikus halála 1944-ben, 90 éves korában következett be. A Löw-
dinasztia szegedi tevékenysége vele véget ért. Posztján követték21: dr. Frenkel Jenő 1945-
1948, dr. Schindler József 1948-1962, Raj Tamás 1962-1967, Domán István22 1967-1970, dr. 

Schőner Alfréd 1970-1976, Czuker István 1976-1980. A köztes időszakban több helyettes 
rabbi teljesített szolgálatot, majd Schönberger András 1994-1997 és Verő Tamás 1997-2000 

következett. Jelenleg a főrabbi Markovics Zsolt. 
 
A Szegedi Hitközség fejlődése során hitéleti és társadalmi intézmények sorát hívta életre. 

Elsőként a Chevra Kadisha alakult, majd Betegsegélyező és temetkezési egylet, árvaház, 
cserkészcsapat, ifjúsági egyletek óvoda, iskolák, iskolai könyvtár, kórház, menház, 

leányegylet, népkonyha, nőegylet, rituális fürdő, és különböző célra létrehozott kisebb 
nagyobb összegből gazdálkodó segítő alapítványok, mint a zsidó élet aktív szereplői.23  
 

A közösség tagjai közül sokan jelentős egzisztenciával rendelkeztek társadalmi, politikai, 
művelődési és gazdasági területen. Posztjuk révén munkájuk jelentékeny mértékben vitte 

előre és gyarapította a hitközség életének minden színterét, de a város és társadalmának 
fejlődését is nagymértékben segítették. 
 

A Szegedi Chevra Kadisáról 

 

A zsidóság nemcsak az életet becsüli nagyra, mint ajándékot, melyet a Teremtőtől kapott, 
hanem elhunytainak és azok nyugvóhelyének szintén kiemelt figyelmet szentel. Ez a 
viszonyulás megmutatkozik a szegényekről, betegekről, haldoklókról, halottakról való 

gondoskodás minőségében, a gyászrítusban és a sírkert – mint kegyeleti tér – vonatkozásában 
is.  

 
A zsidóság hite szerint csak a test hal meg, a lélek tovább él és visszatér Teremtőjéhez. A zsidó 
sírkert; az Élők Háza (Bét Ha-hajim), az Öröklét Háza (Bét Olám), hogy a két legjellemzőbb 

elnevezést emeljem ki, mely a hitvilág e területre vonatkozó részét a legjobban tükrözi. A 
temetkezés meghatározott rendben történik (sírhely, parcellák, kitüntetett helyszínek, stb.), 

köveinek minősége, nagysága, nyelvezete, jelképei, feliratai változatosak és az elhunytra 
jellemzően kifejezőek.  

                                                 
18 Somorjai Ferenc: A szegedi zsinagóga. év. n.1. 
19 A főrabbi a Rajna vidékéről Frankfurtból került Magyarországra. Löw Lipót (Löw 
Immánuel fia) valószínűsíti az adatot özv. Pap Róbertnének írt levelében Bogotából, 1947. 

szept. 4-én keltezve. 
20 Löw – Kulinyi i. m. 163–168. 
21 Markovics Zsolt szegedi főrabbi közlése. 
22 Nem kinevezett rabbiként ünnepi szolgálatot adott. 
23 Ábrahám Vera: Szakrális emlékek. Zsidóság-jótékonyság. A Szegedi Zsidó Hitközség belső 

karitatív tevékenysége, különös tekintettel a jótékonysági alapítványokra.2007. 47 p. Kézirat. 
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A rászoruló, szükséget szenvedő ember, a beteg, haldokló, valamint a gyászoló sem marad 
gondjaival magára, mert a közösség támogatja az e feladatra szakosodott egyesületen keresztül. 

Ez a jótékony szervezet a Chevra Kadisa, melyet minden hitközség a megalakulása körüli 
időszakban létrehoz. A segítségnyújtás és a halál körüli teendők, szertartások ellátása mellett 
gazdája a temetőnek. Önzetlen jócselekedeteiben a Biblia előírásai az irányadók: „… és légy 

hozzám szeretettel és hűséggel.”24 Vezetője az előljáróság, a választmány és a közgyűlés. 
Legfőbb előljárója a főgabbaj.25 Chevra taggá válni mindig megtisztelő pozíciót jelentett, 

cserébe viszont önzetlen, példamutató életmód, valamint anyagi áldozat volt a követelmény. 
 
A Szegedi Szent Egylet 1787. évben jött létre,26 és 1791-ben a közösség 11 legelőkelőbb tagja 

szervezte újjá.27 1950-ben felsőbb utasításra beolvadt a hitközségbe, ahol Chevra Osztályként 
változatlanul folytatta a munkáját.28 Első elnöke (Spitzer) Spitz Izrael volt, 1788 és 1805 között 

dolgozott e poszton.29  
 
Az Egylet tulajdonában volt a kórház, menház, temető. Jövedelme alapítványokból, 

adományokból, ingatlan bérbeadásból, zsinagógai ülések béréből, tagdíjakból, temetői 
bevételekből származott.  

 
Működését alapszabályzatban foglalták össze, melyet több alkalommal módosítottak. 
Törzskönyveinek fő tartalma az egylet alapszabálya, jegyzőkönyvek és a tagok törzslapjai. A 

törzslapra a tagok érdemeit, esetleges bűneit és egyéb tudnivalókat jegyeztek föl.  
Évenként hivatalos jelentést nyomtattak, melyben összefoglalták és nyilvánosságra hozták 

tevékenységüket.  
 
A Szegedi Szent Egylet iratai az idők során nagyrészt megsemmisültek.30 Megmaradt aktáiból 

azonban részben feltárulhat az 1887 utáni múlt. Ezen dokumentumok legfontosabbjai a 
fellelhető néhány éves jelentés.  

 
Azért ez az időhatár, mert az Egylet 1887. előtti száz évének31 fontos eseményei - 
köszönhetően Löw Immánuelnek és Klein Salamonnak, akik megírták és publikálták 

                                                 
24 I. Móz. I. 47, 29. 
25 Főgondnok. 
26 Kulinyi Zsigmond: Szeged új kora. A város legújabb története (1879–1899) és leírása. 
Szeged, 1901. pp. 300-301.  
27 Löw Immánuel - Kulinyi Zsigmond: A szegedi zsidók 1785-től 1885-ig. Szeged, 1885. pp. 
277. 
28 1950. jan. 8-i közgyűlésen történt meg a tény bejelentése, valamint a határozat. Hitközségi 

iktatott iratok. 24/1950. 1950. 16. doboz.  
29 Löw Immánuel és Klein Salamon: A Szegedi Chevra 1787-től 1887-ig. Szeged, 1887. pp. 8-

10. 
30 A tényre a hitközség elnöke és jegyzője által 45/1950. iktatószámmal ellátott, Arany Olga 
számára írt levele utal. Hitközségi archívum: 16. doboz. „Arany Olga urnő részére. 

„…Irattárunk elpusztulása miatt, a felszabadulás óta csak okmánnyal igazolt 
megállapodásokat tudunk figyelembe venni. …” 
31 Létrehozták 1787. évben. 
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történetét, - fennmaradtak az utókornak.32 A legkorábbról megmaradt temetőtérkép a kötet 

mellékleteként szintén rendelkezésre áll. 33 
 

Az archívum őriz ezen kívül jegyzőkönyveket, beadványokat, bizonylatokat, iktatókönyveket, 
elszámolásokat, pénztárkönyveket, különböző névsorokat. Továbbá vannak végrendeletek, 
jótékonysági alapítványokkal kapcsolatos iratok, magániratok is, mindezek többnyire irattári 

dobozokba rendezve.34 Találhatók még korai időkből származó dokumentumok, számokkal 
ellátott dossziékban.35 

 
A fent említett kötetből származik az adat arra vonatkozóan is, hogy a Szegedi Chevrának 
három törzskönyve létezett, melyekben minden lényeges tudnivalót nyilvántartottak: 

jegyzőkönyvek, tagnévsor, alapszabályok, elhalt tagok névsora, számadások. Első: 1800-
1832. Második: 1833-1873. Amíg a többiek eltűntek a mostoha évek során, a Teremtőnek 

hála, legalább a 3. Aranykönyv megmaradt, ezzel óriási szellemi kincset és tárgyi értéket 
mondhat magáénak a Szegedi Hitközség.  
 

Az Aranykönyv művészi kivitelű, tekintélyes méretű és súlyú, bordó bőrbe kötött, 
domborításos, rézveretes, tűzzománccal ékesített kötet, Posner Károly Lajos műintézete 

készítette 1873. évben. 36  
 

A felső borító közepén húzódik két sor, mely a kötet címe: Pinkasz de-hevra kadisa = 

A hevra kadisa könyv.  
 

A hátsó borító középpontjában valaha rézből készült keskeny Dávid csillag rögzült. Súlyponti 
részébe helyezték a dátumokat, amelynek héber része mára hiányossá vált.  
 

Felirata: 
 5632 

   [ת] רל [ב] 
1872 

 

A kötet 1805 számozott oldalára 1940-ig a Chevra tagjait, ill. fiúgyermekeik neveit írták föl. 
Díszes betűkkel írták föl a nem-zsidó tiszteletbeli tagok neveit. Az Aranykönyv kiemelkedő 

jelentőségű oldalait Löw Lipótnak szentelték.  
 

 

Lőw Lipót a Chevra Aranykönyvben 

 

                                                 
32 Löw Immánuel és Klein Salamon: A Szegedi Chevra 1787-től 1887-ig. Szeged, 1887. 
33 Több térkép is van, melyek Ábrahám Vera: Szeged zsidó temetői c. kötet függelékében 
tanulmányozhatóak. 
34 Frojimovics Kinga és Molnár Judit által rendezve 2007. 
35 Átnézte, listára vitte Ábrahám Vera 2011. évben. Folyamatban van szabványos irattári 

rendezésük Urbancsok Zsolt levéltárigazgató jóvoltából. 
36 Löw Immánuel és Klein Salamon: A Szegedi Chevra 1787-től 1887-ig. Szeged, 1887. pp. 
22.  
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Az Aranykönyv 1. sz. oldala Löw Lipóté. Neve és héber nyelvű saját szonettje olvasható rajta, 

melyet 1869-ben37 írt, és aminek teljes címe: „A karmesternek Izrael fiainak Hagar földjén 
zsoltáros dal.” 38 

 

A karmesternek Izrael fiainak Hagar földjén zsoltáros dal  

  

Lelkem sziklájához39 vágyakoztam kezdettől 

Az Ő segítségében bíztam mindörökké  

Szabadítását szívem mélyén kívántam 

Meghallgatott engem az Úr, neki dicsőséget adok.  

„Szabadon bocsátod az elnyomottakat”40 – Ezért könyörögtem.  

„Szabadság, igaz ítéletet tetszett az Úrnak adni”.  

A kérésemet megadta az Úr, a veremből kiemelkedtem.  

Nyelvem ujjong, benne örülök, örvendezek. 

  

Jesurun! Íme Istennek, az egek lakójának 

zengjél mégis köszönetet, mert befejezte haragvását.   

Miért ne élnél egy szövetségben? 

  

Viszályt keresel, veszekedést, haragszítást? 

Mondd népem: Vétkeztem ez alkalommal! 

Kövesd a jót! Higgadj le! Akkor nyugalmat találsz. 
 

 

 
 
 

A vers rövid bemutatása  

 
Löw Lipótnak ez a héber nyelvű költeménye Bányai Viktória fordításában először került 

publikálásra magyar nyelven.  
 
A főrabbi kapcsolata a költészettel már kora ifjúsága idején megmutatkozott. Erre az útra a 

német klasszikus szépirodalom iránti érdeklődése, a Szentírás prófétai-, és poétikus 
könyveinek hatása vezette. Schiller hatása is jelentős volt, annál is inkább, mert verseit 

héberre fordította. Különböző hitcikkeket alakított verses formára és prédikációiban is 
gyakran ekként prezentált egy-egy idézetet. Poézisében észlelhető a spanyol-arab stílus 
hatása, emellett szerzeményei frappánsak, tömörek, epigramma jellegűek. A főrabbi szegedi 

                                                 
37 Löw Immánuel – Kulinyi Zsigmond: A szegedi zsidók 1785-1885-Szeged, 1886. pp. 251. 
38 A héber szöveget nyomtatásban közli: Löw Immánuel és Klein Salamon: A Szegedi Chevra 
1787-től 1887-ig, Szegeden, 1887. pp. 22 valamint: Löw Immánuel – Kulinyi Zsigmond: A 

szegedi zsidók 1785-1885-Szeged, 1886. pp. 251. 
39 Az Örökkévalóhoz 
40 Jesaja 58, 6. 
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szolgálatának idején keletkezett verseit a Ben Chananjában valamint a szegedi temető 

sírverseiben szintén nyomon kísérhetjük.41  
 

Az Aranykönyvben szereplő szóban forgó versének címe tehát: A karmesternek Izrael fiainak 
Hágár földjén zsoltáros dal. 
 

A költemény formailag három versszakból áll. Stílusában szerzője a Zsoltárokat42követi. 
Tartalmát illetően a szonettből Löw Lipót egyéniségének több vonása tükröződik, szinte 

személyes közelségbe hozva Őt. Lelkületét a nyersfordítás adja vissza igazán, mivel a 
mondattá összefűzött gondolatokat szó szerint tárja az olvasó elé, és nem alakítja át 
verstanilag, tehát nem módosít. Így csak a sorokra, mondatokra koncentrálva szubjektíven, az 

író gondolatai által vezetve érzünk rá a vers lényegére, értelmére.  
 

A Főrabbi e művében félelmeit, reményeit közvetíti felénk és kifejezi hitét. Elmondja, hogy a 
Teremtőhöz bizalommal fordulva kérte a segítséget népe érdekében, és könyörgése 
meghallgatásra talált. Neki ez olyan, mintha veremből emelkedett volna ki, a sötétből a 

fényre, fogságból a szabadságra. Figyelmezteti továbbá Jesurunt, legyen önkritikus és hálás, 
kéri továbbá viszályszítás helyett a megbékélésre. A Teremtőbe és saját népébe vetett mély 

hite megerősíti a bizonyosságban, miszerint Jesurun nyugalmat, békességet talál. 
 
A költeményből két gondolatot külön kiemelek. Első, a mű címében szereplő „Hágár 

országa”.  
 

A középkori zsidó irodalomtól kezdve létezik egy különös kapcsolat Magyarország és a 
Hágár-elnevezés között. A diaszpórában, azaz a Szentföldtől távol élő zsidó közösségekben 
szokássá vált, hogy az egyes népeket, országokat egy olyan ószövetségi alakról nevezzék el, 

akinek a neve hangzásban hasonlít az adott ország nevére. Miután a héber nyelv eredetileg 
csak mássalhangzókat jelölt, ezért Magyarország nemzetközi elnevezése, a Hungaria nagyon 

is hasonlított Hágár nevére. A középkori zsidó irodalomban ezért többször is úgy utalnak 
Magyarországra, mint Hágár földjére. A Magyar Zsidó Lexikon szerint az első keresztes 
háború előtt mondták Európa szerte a zsidók Magyarországot Hágár országnak.43  

 
A második, Izrael népének egyik gyönyörű hangzású neve;44 „Jesurun”. Jelentését már az 

egészen régi fordítók is különbözőképpen adják vissza. M. Noth mesterséges szóalkotásnak 
tartja és Izrael szimbolikus neveként (egyenes, igaz) értelmezi. G. E. Mendenhall az amorita 
Izrael név kánaánira átformált változatának tekinti. A Magyar Zsidó Lexikon45 Izrael költői 

elnevezésének mondja. 
 

 

                                                 
41 Főrabbisága alatt a síriratokat nagyrészt ő fogalmazta. Annyira lényegesnek tartotta a 
sírkövekkel és felirataikkal foglalkozni, hogy folyóiratában a Ben Chananjában külön 8 

hasábot szentelt a témakör kifejtésére.41 Az egyszerűséget helyezi előtérbe, pl. a cikk elején a 
Chevrának küldött hivatalos iratot idézi, melyben az epitáfiumok elhelyezéséről szól, pl. mi 

kerüljön a sírkő első, és hátsó oldalára. 
42 Zsoltár: A zsoltárok öt nagy részre oszthatóak ez volt Izrael nemzetének himnusz könyve. 
Eredeti formájukban a zsoltárokat éneklik. 
43 Magyar Zsidó Lexikon/szerk. Ujvári Péter. Budapest, 2000. pp. 336. 
44 (V. Mózes 32,15; 33,5.26; Jesaja 44,2) 
45  Bibliai nevek és fogalmak, Budapest, 1988. pp. 121. 
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Az Emlékirat  

 
A következő fejezet az Aranykönyv első oldala (Löw Lipót Zsoltáros dala) előtti számozatlan 

lapokra felrótt négy hasábot kitöltő „Emlékiratról” szól.   
 
Tartalma a főrabbi betegsége, utolsó napjai, halála, búcsúztatása és temetésének története. Az 

emlékirat Klein Salamon Chevra elnöktől - aki Joszef Klein dajjan fia46 - származik. 
 

Külső formáját vizsgálva; két oldalon négy hasábra bontva készült az írás, a szöveg formai 
egységét két vers bontja meg. Ez a költemény a 2. hasábban három soros. A 4. hasábban 
három versszakos, melyből az első öt, a második négy, a harmadik pedig három soros.  

 
Kezdőbetűit akrosztichonként összeolvasva Löw Lipót nevét adják ki: JEHUDA ARIE LEF.  

  

Díszítését tekintve a hasábokat külön – külön egyszerű keskeny fekete, majd közvetlen 
mellette körben húzódó széles arany keret határolja. Ez a díszítés erősen megrongálódott, 

festéke kopott, hiányos. A kezdő oldal felső hányadában gondosan megrajzolt, színezett 
szomorúfűz látható melynek ágai két oldalra hajolnak. Törzse kissé meggörbült. Enyhén 

kilátszó gyökérzete, a törzs alsó kis részével a szövegoldal két hasábja közé nyúlik.   
 
Érdemes megfigyelni a szomorúfűzet, hiszen nemcsak díszítő célzattal, hanem 

szimbólumként is funkcionál e helyen. A szomorúfűz, mint a nevében szerepel a negatív 
hangulat, de emellett a gyász jelképe is. A zsidó és keresztény47 sírkertek kedvelt 

szimbóluma. A zsidóságnál e szimbólum eredete a régmúltban keresendő. A Zsoltárok 137. 
darabjának kezdő sorai éppen erre utalnak. „Bábel folyóinál ültünk, ott sírtunk összeborulva, 
amikor Cionra emlékeztünk. A szomorúfűzekre aggattuk hárfáinkat, rabtartóink dalokat kérte 

ott tőlünk, kínzóink vidámságra vágytak: énekeljetek nekünk Cion dalaiból! De hogy is 
énekelhetnénk az Örökkévaló dalait idegen földön?”48 A gyászra, a szomorúságra emlékeztet 

a fűz, hiszen ezekre aggatták hárfáikat az ősök mély szomorúságukban, a haza utáni 
vágyukban. Gyászukban a zsidók nem énekelnek.  
 

Írásmódja: a textus kvadrátírással íródott.  Nyelve: héber. Tartalmát illetően összefoglalóan 
megállapítható; a Szerző részletesen és a legnagyobb tisztelet magasztos hangján jellegzetes 

szófordulatokat49 alkalmazva részletekbe menően elbeszéli főrabbi, a gáon50 életének utolsó 
napjait. De nemcsak ezt, hanem megbetegedését, az életéért könyörgő imádkozókat, 
haldoklását, halálát, búcsúztatását, temetési szertartását. Sőt, még nyugvóhelyét illető 

kívánságát is. 
 

Az „Emlékirat” teljes szövege magyarul51 

                                                 
46 Klein József dajjan (ülnök,bíró) 1846-1864 között, 1850-1867-ig a hitközség elnöke, nagy 
tudású, békeszerető ember volt. Szül. 1802. Stiavnik Trencsén vm. Meghalt Szegeden 1867. 

jún. 21. Sírjuk Löw Lipóttal egymás melletti helyen van.                                                                                                                                         
47 A protestáns, elsősorban a református sírszimbolikában a gyász és a halál jelképe. Költőink 

is alkalmazzák. Petőfi Sándor: Kisfurulyám szomorúfűz ága. Arany János: A pusztai fűz. 
Szimbólumtár/szerk. Pál József és Újvári Edit. Budapest : Balassi Kiadó, 2001. 166. 
48 Folytatása: „Ha elfelednélek Jeruzsálem száradjon el a jobb kezem!...” 
49 Néhány példa: szent emléke legyen áldott, világítson gyertyája, áldassék szent emléke. 
50 Lángész, tudós, tanító, nagy tudású vallási vezető. 
51 Bányai Viktória (MTA Kisebbségkutató Intézet Judaisztikai Kutatócsoport) munkája. 
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Emlékirat, 
amelyben elbeszélem történetünket, gyászunkat és elhagyatottságunkat 636. év újévtől a 

szukkot második félünnepi napjáig 
 

1/1. hasáb: 

 
A Midrás rabba, Megilat Eszter első részben52 található: „R. Simon bar Aba mondta R. 

Jonatán nevében, hogy mindenhol, ahol mondatik »és történt« az kifejez bajt és örömöt. Ha 
bajt, nincs hozzá fogható szerencsétlenség stb.” „És történt” a világ teremtésének 5636. 
évében,53 és 25. évében annak, hogy mesterünk, tanítónk és rabbink, a nagy tudós (gaon)54, R. 

Jehuda Löw ben Mose – szent emléke legyen áldott – a szegedi zsidó közösség55 – építse 
városunkat az Örökkévaló – rabbiszékében ült; ros ha-sana-kor56 mentünk az Örökkévaló 

házába, mint mindenhol ezen a napon. Imádkoztunk megtört és töredelmes szívvel a 
magasság Urához, hogy „záruljon le az év és az átkai, és kezdődjön el az új esztendő és az 
áldásai”57. Még a sófárfúvás előtt felment a fent nevezett Gaon a bimára, és vigasztaló 

szavakat mondott, szívből jövő beszédet, és a beszéd (drasa) végeztével megáldott minket a 
papi áldással, ahogy az apa áldja meg fiait. 

 
A második nap újra prédikált, a méznél és a csurgatott méznél édesebb szavakkal, és azzal 
zárta, hogy ma 25 éve, hogy az élő Isten szava száll ajkáról gyülekezetünkben, majd 

imádkozott az Örökkévalóhoz: „Öregkoromban se vess el engem, ha elfogy erőm, ne hagyj 
el!58” És az egész nép, egy szívvel és egy szájjal mondtuk rá mindannyian: Ámen, ámen! 

Szombaton, Haazinu heti szakaszkor,59 sabat suva-kor,60 ami Gedaljahu böjtje61 volt, 
harmadszor is beszédet tartott a nap témájáról „Figyeljetek egek,62 stb.” Láttuk, hogy a Gaon 
beteg, hangja kedves volt, de halk és vékony, nem hallatszott jól. Amikor hazament, ágynak 

esett, fejfájása és láza volt, és jöttek az orvosok, kerestek neki segítséget és gyógymódot, 
ahogy írva van az orvosi könyvekben. Ezek az orvosok nevei, akik vele voltak és körülvették 

az ágyát: Leib Herman úr, Wolf Singer úr,63 Jechezkel Herzl úr,64 Joszef Redlich úr – a Gaon 

                                                 
52 Petihta, sziman 11. 
53 Polgári dátum szerint: 1875. 
54A gáónok a nagy tudású vallási vezetők. Az illető kor szellemének megfelelően az előző 
korok kiváló tudósainak nevelő és törvényalkotó munkáját és a törvények magyarázatát 
folytatták. dr. Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. Budapest, 1987. pp. 61.           
55 Eredetiben: édat jesurun Szegedin. 
56 Ros ha-sana = a zsidó liturgiai év kezdete. 
57 Pijjut-részlet, bevett újévi jókívánság. 
58 Zsolt 71,9. 
59 Haazinu heti szakasz = 5Móz 32. 
60 Sabat suva = megtérés szombatja, az új év és jom kippur közti szombat. 
61 Tisri 3. (= 1875. október 2.) 
62 5Móz 32,1. 
63Polgári nevén dr. Singer Mátyás kórházi igazgató főorvos, iskola felügyelőbizottsági-, 
olvasóegyleti elnök.(1863-tól) Singer Vilmos (sz.1803-?) kórházi orvos fia. 
64 Polgári nevén dr. Herzl Fülöp. Hitközségi elöljáró 1852-ben, 1848-ban rövid ideig városi 
másodorvosnak nevezték ki. (Reizner 205.) - A Hitközség történetében volt egy másik 

Jechezkel Herzl pénztáros, bíró 1797-ben halt meg. 
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sógora,65 Passauer úr – a katonai orvosok vezetője, Sámuel Löw – a Gaon fia,66 Hersch 

Altwehr67 és még más orvosok is, mind hozzáértőek és jó nevűek. Mindannyian fáradoztak, 
kerestek és kutattak valami gyógymódot a számára, de minden bölcsességükkel és tudásukkal 

sem használtak neki, minden igyekezetük hiábavaló volt, minden fáradozásuk és 
munkálkodásuk, mint szalma a szél előtt,68 olyan volt.  
 

A hónap 9. napján, a jom kippurt megelőző napon,69 este rossz és keserű hír terjedt, hogy a 
Gaon betegsége óráról-órára csak rosszabbodik. Elrendelték a hitközség és a Hevra Kadisa 

vezetői, hogy a kol nidré ima után zsoltárok mondassanak a beteg Gaonért, és mindenki, aki 
szeretne imádkozni, az jöjjön és imádkozzon. Így is történt, és kiöntötte lelkét az egész 
közösség az Örökkévaló előtt, hogy senki se távozzon Urunk házának ajtajából a zsoltár-

mondás idején, és imádkoztunk, és zsoltárokat mondtunk, és megcsinálták érte a betegek Mi 
se-bérakh-ját,70 és felajánlásokat tettek a gyógyulásáért, és jom kippur napján is csináltak érte 

mi se-bérakh-ot többen. 
 
Jom kippur kimenetelekor elment a helyi kántor, R. Joszef Eliezer Ranschburg - világítson 

gyertyája – a hevra elnökéhez, R. Smaje Ausländerhez71 – világítson gyertyája –, és kérte, 
hogy másnap, vasárnap közösségünk minden alkalmazottja menjen az élők házába72 

fohászkodni [..], kérni és könyörögni az igazak, jámborak és rabbik sírjainál a Gaon életéért.  
    
1/2. hasáb: 

 
A hevra fent említett elnöke nyájasan fogadta a kántor szavait, és azt mondta, hogy őszerinte 

is így kell tenni. Vasárnap napfelkeltekor mindannyian – a tanárok, a sakterek, a sameszek – 
és velünk R. rabbi Joszef Eliezer Bak– világítson gyertyája – és még mások is, kimentünk az 
igazak sírjaihoz, kiváltképp a tudós rabbi Cvi Bak73 – áldassék szent emléke – sírjához, és a 

tudós Joszef Klein dajjan – áldassék szent emléke – sírjához. Imádkoztunk és kiöntöttük 
szívünket a magasságok Istenének, hogy küldjön gyorsan teljes gyógyulást az égből, a lélek és 

a test gyógyítását rabbink, a Gaon számára. Aznap este másodszor is zsoltárokat mondtunk, 
és R. Joszef Eliezer Bak – világítson gyertyája – pidjon nefest csinált RAMBAM rendje szerint, 

                                                 
65 Polgári nevén dr. Redlich József orvos 1854-ben érettségizett, olvasóegyleti elnök posztot 

is betöltött, 1881-83-ig az elöljáróságban képviselő volt. (Löw-Kulinyi, pp. 96, 346.) 
66 Löw Sámuel, Lőw Lipót fia (1846– 1937) balneológus főorvos, Pesti Izr. Hitközség 
kórházainak vezetője.  
67Polgári nevén dr. Altwer Ármin egyleti orvos (? –1885). Sírversét, egyben jellemzését így 
fogalmazza meg Lőw Immánuel: Ritka-szerény lélek, hűség a család- s hivatáshoz, Ezt 

síratók, amidőn porhüvelyed temetők.  Lőw I.-Klein S. 73. 
68 Zsolt 83,14. 
69 Tisri 9. (= 1875. október 8.) 
70 Mi se-bérakh (= aki megáldotta) Tóra-olvasás utáni ima a közösség tagjaiért, az ősatyákért, 
rokonokért, melyet a beteg nevének említésével szokás elmondani, és pénzt ajánlanak fel 

közösségi és szociális célokra.  
71Polgári nevén Ausländer Simon, 1857 és 1884 között a Chevra Kadisa és egyben a 
hitközség elnöke.  
72 Élők háza = temető.  
73 Szemnici, Cvi / Hirs Bak 1790 és 1843 között 53 évig volt Szeged rabbija (Lőw-Kulinyi 

163-167.) 



 13 

a „Jehuda, Peszl fia” név száma szerinti érmékkel74 kényszeríteni a vádolót,75 és tanítani 

érdemét. Hétfőn sem ernyedtünk és kétszer mondtunk zsoltárokat, reggel és este. A rabbi 
felesége, a jámbor Haja asszony76 – soká éljen – és fia, az ifjú Avraham Hajim úr77 –

világítson gyertyája – kérték, hogy kedden, ami a Gaon betegségének tizenegyedik napja, 
böjtöljön 1878 férfi önkéntes alapon vagy kötelezően, és mondassanak zsoltárok egész nap.  
 

Történt kedden, tisri 13. napján, hogy reggel tizennyolcan a zsinagógába mentünk és 
zsoltárokat mondtunk, az elejétől a végéig összpontosítással és istenfélelemben, és böjtöltünk. 

Az iskolánk ifjai és leányai is eljöttek tanáraikkal a zsinagógába és ők is imádkoztak a 
Gaonért. Délután megremegtünk rossz hírtől, hogy a Gaon haldoklik, és elmentünk hozzá 
mindannyian a hevra tagjai, és őrzést (semira) adtak a közösségünk előkelő és fontos tagjai. 

Ilyen őrzés volt a jom kippur utáni első naptól, nappal és éjjel öt-öt férfi a Hevra Kadisa 
székházában.  

 
A szukkot előnapján79 egész nap haldoklott, és éjjel fél tízkor tért vissza a szent és tiszta lelke 
az eredetéhez, az eljövendő világ forrásához, a gyülekezet és a hevra előkelői, vezetői és 

irányítói közösségében. Sírás és jajgatás hangja kelt, siralom és panaszdal: 
 

Lehullott fejünk ékessége!80 
Tenger-nagy a szerencsétlenségünk. 
Jaj! Ki gyógyít meg minket? 

 
A nép kicsitől nagyig, ifjútól öregig, kisdedek és asszonyok körülvették a házat reggeltől-

estig, és még éjszakára sem mentek haza otthonukba mindaddig, amíg nem hallották a gyász 
hírét, hogy a Gaon elment az örökkévalóságába. 
 

Szukkot első napján81 megtisztították a Gaont – szent emléke legyen áldott – a hevra 
tagjainak idősei (megbecsültjei). Hoztak neki réz és vas koporsót, és beletették a tiszta és 

szent testet. A fiai és a hevra vezetői elvitték a leányiskolába,82 és ott volt vasárnapig, szukkot 
második félünnepi napjáig.83 A koporsó körül nagy gyertyák égtek, három jobbról, három 
balról és kettő a fejénél. Ez alatt az idő alatt eljött a koporsójához számtalan férfi és nő, kicsik 

és nagyok, idősek a fiatalokkal.  
2/1. hasáb: 

 

                                                 
74 Pidjon nefes = a lélek megváltása szertartás. Különböző hagyományok léteznek arra, hogy 

milyen összeg, hány érme (fémpénz) szétosztásával kell megváltani a beteg lelkét, itt a nevét 
alkotó betűk számértékét vették alapul. Jehuda ben Peszl = 322, ami azonos a kényszeríteni 

betűinek számértékével. 
75 Vádoló (héb. kategor) = a sátán. 
76 Löw Lipótné született Redlich Babett / Borbála. 
77 Löw Immánuel (1854–1944). 
78 A 18-at héber betűkkel írva az élet szót kapjuk. 
79 Tisri 14. (= 1875. október 13.) 
80 Ekha 5,16. 
81 Tisri 15. (= 1875. október 14.) 
82 Izraelita elemi leányiskola. 
83 Szukkot első két napján és az azt követő szombaton nem tudták eltemetni a munkatilalom 

miatt. 
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Az egész város megriadt,84 „az egész nép sóhajtozik.”85 Magyar testvéreink közül is 

számtalan férfi és nő eljött, és a földre térdelve imádkoztak a Gaon – szent emléke legyen 
áldott – koporsójánál. Őrzés volt a Gaonnál – szent emléke legyen áldott – egész nap és egész 

éjszaka. Ez volt őrzés rendje: nappal, délelőtt a hevra öt tagja az alefbét rendje szerint, hogy 
mindenkinek a hevra tagjaiból előrelátható legyen a kegyes cselekedet (gemilut haszadim); és 
öt [tag] délután, és éjjel, éjfél előtt hozzáadtunk a hevra öt tagjához még öt ifjút, és így éjfél 

után is, mindannyijukhoz. A Hevra Kadisa samesza és a Bikur Holim Egylet samesza a 
szombati ruhájukban, ki-ki a helyén, nem mozdultak az őrhelyüktől, és a városi őrségből is 

kettesével őrködtek a város parancsa szerint. A Gaon – szent emléke legyen áldott – 
koporsóját virágkoszorúk díszítették a város minden iskolájától, ismerőitől, tisztelőitől. 
Közvetlen a Gaon – szent emléke legyen áldott – elhunyta után tudatták ennek hírét a 

közösség és a hevra vezetői, és távíróval86 továbbítottuk Magyarország és Ausztria minden 
közösségéhez, és megbecsültségéhez illő nagy gyászt készítettünk elő.  

 
Vasárnap, szukkot második félünnepi napján volt a Gaon – szent emléke legyen áldott – 
(temetési) kísérete. Reggel kimentünk az élők házába a hevra minden vezetőjével kijelölni 

örök nyugovásának helyét. Azt mondta R. Mose Hajim Schäffer87 a gabbajok időse: egyszer 
voltam a Gaonnal – szent emléke legyen áldott – az élők házában, és azt kérdezte tőlem, hogy 

hol van R. Joszef Klein dajjan – szent emléke legyen áldott – sírja? Amikor odaértünk ehhez 
a sírhoz azt mondta nekem a Gaon – szent emléke legyen áldott: az jutott eszembe, hogy 
legyenek ebben a sorban a tudósok és tóra-tanulók sírjai. Ez jelzés számomra, hogy a 

kívánsága, hogy a dajjan – szent emléke legyen áldott – mellett legyen eltemetve. A Hevra 
Kadisa más gabbajai is tanúsították, hogy a Gaon – szent emléke legyen áldott –mondott 

nekik ilyesmit. A hevra vezetői és gondnokai (gabbajok) elrendelték, hogy a Gaon – szent 
emléke legyen áldott – örök nyughelye legyen a dajjan – szent emléke legyen áldott – mellett, 
és e két sír közé ne temessenek senkit. 

 
A Gaon – szent emléke legyen áldott – temetése nagy kíséret mellett zajlott, sok közösségből 

összegyűltek a tiszteletére, közeli és távoli közösségekből. A városunk lakói fekete zászlókat 
kötöttek a házaikra. Országunk, Hagar ország négy égtája felől érkeztek rabbik, és a községek 
kiválasztottjai, előkelői. Hogy kik voltak és hányan voltak, nemde írva van közösségünk 

jegyzőkönyvében.88 Délután megteltek az utcák férfiakkal, nőkkel, csecsemők és öregek, 
kicsik és nagyok ott voltak, senki sem maradt otthon, az egész nép mindannyian, még a város 

vezetői és a katonai parancsnokok is eljöttek. 
 
Fél háromkor vitték át a hevra vezetői a Gaont a zsinagógába, és mondták az imát: 

„Örökkévaló, ez ember stb.” Felment rabbi Steinhardt89 – világítson gyertyája – Arad szent 
községéből, és nagy gyászbeszédet tartott, majd a kórus és a főkántor volt soron. Ekkor a 

                                                 
84 Eszter 3,15 nyomán. 
85 Ekha 1,11. 
86 Eredetiben: dillug-rav, a telegráf hangzását követő nyelvújítási szóalkotás. A szó legelső 

ismert előfordulása 1862-ből származik, és később is viszonylag ritka, ezért itteni megjelenése 
a szerző választékos nyelvhasználatának bizonyítéka. 
87 Polgári nevén Schäffer Mózes Joachim. 1819-ben a neve még R. Mose Pfeifenmacher volt 
(1793-1882).  
88Pontos névsorokat közöl az egyes küldöttségekről: Löw Lipót végtisztessége. Szeged, 1876. 

pp. 13-18. is. 
89Steinhardt Jákov / Jakab (1818–1885), 1844-től rabbi Aradon. A főrabbi, aki 

gyászbeszédében Löw Lipót egyéniségét legjobban jellemezte. 
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Gaon – szent emléke legyen áldott – fia következett, az ifjú R. Avraham Hajim90 – világítson 

gyertyája – és ő is gyászolta. Ezután kivitték a koporsót a zsinagóga udvarára, ott növelte 
dicséretét a szónok, Dr. Kohn91 Pest szent községéből. Ez a három hagar nyelvén92 beszélt. 

Ezután körülvették a fáklyavivők, szám szerint tizennyolcan a koporsót, és rátették a 
négylovas kocsira azt. Ekkor hatalmas tömeg érkezett, és számtalan kocsi, és az élükön a 
város lovasai, kivont karddal a kezükben. Az iskolák diákjai tanáraikkal együtt a koporsó előtt 

mentek elkísérni a Gaont – szent emléke legyen áldott. Az árvaház előtt Schulhof tanár úr93 
köszönőbeszédet mondott iskoláink tanulói nevében, a tanárok nevében pedig búcsúbeszédet.  

 
2/2. hasáb: 
 

Hat órakor, a nap fordulásakor, mikor a nap lenyugodott és elhagyta földünket, érkeztünk az 
élők házába. Ott szurokkal bevont fáklyákat gyújtottak, és fényüknél mondott beszédet 

elsőként a hitszónok Nagyvárad (Grosswardein) szent községéből, Dr. rabbi Rosenberg94 
magyar (hagar) nyelven. Utána szónokolt rabbi R. Fischer95 – világítson gyertyája – Makó 
(Makeve) szent községéből, végül rabbi R. Spitzer96 - világítson gyertyája –Eszék (Esseg) 

szent községéből, [utóbbiak] német (askenáz) nyelven.97  
 

A sírhoz vitték fiai és a Hevra Kadisa vezetői, és eltemették őt este kilenc órakor. 
 
Mit mondhatnánk, és mit beszélhetnénk most! Közösségünk elözvegyült, a rabbiszék gyászba 

burkolódzott, szívünk megtört, lelkünk a veszteségünket gyászolja, szemeink patakként 
könnyeznek, földre ülünk, fejünkre hamut szórunk, zsákot övezünk fel és siratjuk: 

Izrael a magaslataidon halott van!98 Elhullott az erősséged Jehuda! 
 

JEsurun, Izrael gyászoljanak99, 

Halva fenségük, lehullott ékességük, 
Urunk nélkül bolyong közösségünk! 

Dől lelkünk könnyinek árja, 
A tekintetek lássák fájdalmunkat! 
 

Alapköve voltál törvényünknek, 
Ránk hajló atyai kéz 

Ím, alászálltál a föld mélyébe, 
Eltávoztál! Ki fog megállni a pusztulásban? 
 

Látjátok gyászunk tengernyi,  

                                                 
90 Löw Immánuel (1854–1944). 
91 A dr. rövidítést latin betűkkel szúrja be a szövegbe.  
92 Magyarul. 
93 Schulhof Lajos osztálytanító. 
94 Dr. Rosenberg Sándor (1845–1909), 1868 és 1876 között rabbi a nagyváradi neológ 
községnél. 
95 Fischer Antal Enoch, Makó rabbija (1826– 1896).  
96 Dr. Spitzer Sámuel (1839–1896), 1856-tól rabbi Eszéken.  
97 A beszédek szövegét – az elhangzás nyelvén közzétette: Löw Lipót végtisztessége. 

Szeged,1876. pp. 21–64.  
98 2Sám 1,19. 
99 A sorok kezdőbetűit összeolvasva Lőw Lipót héber nevét adják ki.                      
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Elhunyt, lement a napunk, 

Fejünk koszorúja elhervadt! 
 

Te tiszta és szent lélek! Térj vissza a mennybe, és legyen részed a fenti lakhelyben, az ott lakó 
igazakkal együtt, a sekhina fényét élvezve, és a világ más igazaival és jámboraival együtt. 
Részesedjél az istenfélők és az őt követők számára elrejtett sok jóból, pihenj az idők 

végezetéig, amíg eljön az igaz megváltó, és azt mondja: élj! Ámen, ámen! Örökre elnyelje el a 
halált és törölje le az Örökkévaló a könnyet minden arcról, és fordítson el tőlünk és 

testvéreinktől minden bajt és szorongatást, minden bánatot és betegséget, ámen, ámen! 
 
Az ifjú Slomo Klein,100 Joszef dajjan – szent emléke legyen áldott – fiának írása, aki Jesurun 

gyermekeinek tanára és a Hevra Kadisa titkára a hűséges Szegedin községben. 
 

A 31 fős bizottság101 gyűlésén, [5]636. év hesván hó 9-én102 no. 247/1875 elhatározták a 
Hevra Kadisa vezetői és a bizottság tagjai, hogy a fentiek bejegyeztetnek a Hevra Kadisa 
nagykönyvébe103 a későbbi nemzedékek emlékezetére. 

 

 

Az emlékirat tartalmi vizsgálata 

 
Lőw Lipót 1875. évi Ros hasana 2. napján éppen 25 éve volt szegedi főrabbi. Az ünnep a 

maga rendjében zajlott. A közösség együtt imádkozott ezen a jelentős első és második napon, 
a főrabbi a szokásos módon prédikált „a csurgatott méznél is édesebb szavakkal”. Szombaton 

is megtartotta beszédét és hetiszakasz-magyarázatát, azonban hívei ekkor azt tapasztalták, 
hogy hiába a megszokott kedves hang, ez a hang gyenge és halk. Jól gondolták, hogy baj van, 
ugyanis hazatérve a Főrabbi otthon belázasodott, ágynak esett, fájt a feje. Hallván a hírt, 

Szeged legjobb orvosai siettek segítségére. Klein Salamon néhányuk nevét felsorolja: 
 

„Leib Herman úr, Wolf Singer úr, Jechezkel Herzl úr, Joszef Redlich úr – a Gaon sógora, 
Passauer úr – a katonai orvosok vezetője, Sámuel Löw – a Gaon fia,104 Hersch Altwehr és 
még más orvosok is, mind hozzáértőek és jó nevűek .”105                   

 
Nemcsak az orvosok álltak mellette próbálván a gyógyítást, hanem a férfiak közül 18-an 

böjtöltek és hétfőn egész nap zsoltárokat mondtak.  Másnap kedden ugyanez folytatódott, de 
ekkor már a diákok és tanáraik is ott imádkoztak a zsinagógában. „A nép kicsitől nagyig, 
ifjútól öregig, kisdedek és asszonyok körülvették a házat reggeltől estig, és még éjszakára sem 

                                                 
100 Klein Salamon, tanár és a Hevra Kadisa titkára 1874-től, az egylet történetéről szóló kötet 
egyik szerzője. 
101 A Chevra Kadisa döntéshozó testülete. Névsorát lásd a Löw Lipót végtisztessége című 
kiadványban. 
102 1875. november 7.  
103 Eredetiben: Pinkasz raba. 
104 Löw Sámuel (sz. 1846. szeptember 11., Pápa) belgyógyász Szegeden és Bécsben tanult és 

1871-ben szerzett doktori képesítést. 1873-ban Budapestre ment, ahol három évvel később 
megalapította a Pester Medizinisch-Chirurgische Presse című szakfolyóiratot, melyben 
tudományos cikkei többségét publikálta, és amelynek főszerkesztője is volt. 
105 Még 1858-ban is, a hivatalosan alkalmazottak beszámításával, Szegeden 10 orvostudor és 
9 polgári sebész volt, 1867-ben a tisztán magángyakorlaton lévő orvostudorok száma 9, a 

sebészeké 5 volt. (Reizner János: Szeged története. 205.) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1846
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_11.
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pa_(v%C3%A1ros)
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Belgy%C3%B3gy%C3%A1szat&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeged
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
http://hu.wikipedia.org/wiki/1871
http://hu.wikipedia.org/wiki/1873
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
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mentek haza otthonukba…” Mindhiába, mert délután jött a rossz hír, a főrabbi haldoklik. A 

Chevra tagjai elmentek hozzá, és őrizték. A Chevra székházában már folyamatos volt a 
virrasztás jom kippur utáni első naptól. Másnap egész nap haldoklott a gáon, amíg este fél 10-

kor visszatért lelke a Teremtőjéhez, teste elnyugodott övéi körében. A közösség tagjainak 
bánatát az Emlékirat egy háromsoros versben összegzi. 
 

„Lehullott fejünk ékessége!106 
Tenger-nagy a szerencsétlenségünk. 

Jaj! Ki gyógyít meg minket?” 
 
Tiszta tetemét nem a szokásos faládába helyezték, hanem kettős koporsóba, melyet rézből- és 

vasból készítettek. Megtisztelő feladatként fiai és a Chevra vezetői elvitték a leányiskolába, 
ahol vasárnapig volt. A koporsó mellett nyolc nagy gyertya égett, a közösség és a Chevra 

tagjai éjjel nappal őrt álltak, valamint ide látogattak hozzá az emberek, itthonról és külföldről 
egyaránt. Nevük az iratban olvasható. 
 

A leányiskolából Löw Lipót testét előbb az Ótemplomba vitték, majd annak udvarán 
ravatalozták fel. Mint az Emlékirat felsorolja, jelentős személyiségek mondtak gyászbeszédet.  

 
A szertartáshoz a kórus énekével is hozzájárult. Ezután a Kígyó utca - Kárász utca - Kálvária 
sugárúton végig kísérték a sírkertbe. A főrabbit este 9-kor temették, neves rabbik 

búcsúztatták. 
 

Sírhelyét illetően: Az 1/1 hasábban olvasható egy sor, mely elmondja, hogy a közösség tagjai 
kimentek a temetőbe: „könyörögni az igazak, jámborak és rabbik sírjainál a Gaon életéért.”  
 

Erre a helyre csak utalt az Emlékirat, konkrét térséget nem jelölt. A későbbi években készült 
temetőtérkép107 sem emelte ki külön az igazak és rabbik sírhelyét (mint tette azt a Chevra-

tagok-, a családi sírhelyek, kohaniták területeivel), csupán a három sort igénybevevő Löw 
Lipót emlékművét rajzolta be a jegyző. Ha betájoljuk, akkor ez a mostani 10-es parcella keleti 
oldali három szélső sora. Az Emlékirat így szól: „… Amikor odaértünk ehhez a sírhoz (t.i. 

Klein József sírjához!) azt mondta nekem a Gaon – szent emléke legyen áldott: az jutott 
eszembe, hogy legyenek ebben a sorban a tudósok és tóra-tanulók sírjai. Ez jelzés számomra, 

hogy a kívánsága, hogy a dajjan – szent emléke legyen áldott – mellett legyen eltemetve. A 
hevra Kadisa más gabbajai is tanúsították, hogy a Gaon – szent emléke legyen áldott –
mondott nekik ilyesmit. A hevra vezetői és gondnokai (gabbajok) elrendelték, hogy a Gaon – 

szent emléke legyen áldott – örök nyughelye legyen a dajjan – szent emléke legyen áldott – 
mellett, és e két sír közé ne temessenek senkit.”      

 
Tehát ide hozták a koporsót. Klein József dajjan sírja mellé. Közéjük nem temettek senkit. Az 
évek során aztán folyamatosan ebbe a parcellába kísérték a későbbi rabbikat, tanítókat, 

tóratudósokat, kántorokat, családtagokat.108  

                                                 
106 Ekha 5,16. 
107 1887. év. 
108 Ebben a parcellában nyugszik Bak Hisch rabbi fia is, aki rabbi és tanító volt. Itt nyugszik 
továbbá Löw Immánuel és felesége, Löw Lipót második felesége, Löwinger Adolf rabbi, Pap 

Róbert elnök, Schindler József rabbi, Schorr Mór kántor, hogy csak néhányukat emeljem ki! 
Viszont nem találom az első nagy rabbi Bak Hirsch Cvi síremlékét, sem nyughelyének írásos 

nyomát. 
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1876. október 19-én avatták fel Löw Lipót síremlékét, az óhelt, ezt a görög oszloprendes 
síremléket. A tumbán háromnyelvű feliratot rögzítettek.109 Héber textusát Löw Immánuel 

alkotta, a magyar sírvers Löw Sámuel gondolatait őrzi: 
 
„A vallás, haza és tudomány szentelt lobogóját 

Békében s harcban sok diadalra vivé. 
Nyugszik a bajnok most, községe, családja siratja. 

Emlékét őrzik: hit, haza és tudomány.” 
 

A búcsúzás keservét a 2/2 hasábrészben Klein Salamon versben foglalja össze, mint fentebb, 

az Emlékirat 2/2 hasábjában olvasható. Figyelemreméltó, hogy az első betűket 
akrosztichonként összeolvasva Löw Lipót héber nevét adja ki.  

 
A költemény tartalma a gyászról és az árvaságról szól. A főrabbi hiányáról, aki atyjukként 
óvta, védte hittestvéreit, a törvények szerint élt, a zsidóság fénye és dicsősége (koszorúja) 

volt. Őt a föld borítja, így vezetése nélkül csak bolyong a közösség. Az övéi 
vigasztalhatatlanok, nincs megállás nélküle a pusztulásban, gyászol Izrael népe, és Jesurun. 

Klein Salamon külön is elbúcsúzik tőle írásában: „Térj vissza a mennybe, és legyen részed a 
fenti lakhelyen, az ott lakó igazakkal együtt, a sekhina fényét élvezve, és a világ más igazaival 
és jámboraival együtt.” 

 
Az „Emlékirat” azzal fejeződik be, hogy Slomo Klein, Joszef dajjan fia aki Jesurun 

gyermekeinek tanára és a Chevra Kadisa titkára megnevezi magát és posztját. Majd közli, 
hogy az „Emlékirat” a Szent Egylet 31 fős bizottsága elhatározására a jövő nemzedékek 
emlékeztetésére 1875. november 7-én a 247/1875. iktatószámon jegyeztetett föl az 

Aranykönyvbe. 
 

Végszóul Lőw Immánuel egyik sírkőavató beszédéből következzen részlet:110 „Ide helyezők 
sírhantod mellé ezt a márványt s fölavatjuk síremlékedül, mert mégis jelkép a sírkő, vigaszos 
tanításnak, boldogító hitnek, öröklétnek, halhatatlanságnak jelképe: földben gyökerezik alapja, 

de ég felé emeli fejét, menny felé mutat, hová lelkedet az Úr vissza hívta a megdicsőültek 
karába. […] Maradandó fájdalom állandó emléke! Ha utánunk új embernyom kél, állítsd meg, 

aki itt körötted szeretteinek keresi sírját.”     
 
(A héber szövegeket fordította: Bányai Viktória, MTA Kisebbségkutató Intézet Judaisztikai 

Kutatócsoport.) 
 

 
Képek jegyzéke 

 

                                   „Régi zsinagóga” 

 

                                                 
109 Héber, német, magyar. 
110

 Löw Immánuel: Kétszáz beszéd 1919–1939. A Szegedi Zsidó Hitközség Kiadása : Szeged, 1939. 265. 
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Löw Lipót prédikációinak színhelye a  „Régi zsinagóga” 

(Férfi templomnak is nevezték) 
 

 
 
 

Ebben a házban élt a főrabbi, 
a zsinagóga és Löw Immánuel lakóházának közelében111 

 

                                                 
111

 Emléktábláját Löw Immánuel házára tájékozatlanságból rögzítették. Hiteles adatközlő: dr. Apró Ferenc 

művelődéstörténész, helytörténész. (Lakhelye, a ma Tiszavirág nevű vendéglő épülete) 
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                 A zárszámadás (éves jelentés) 1894. évből 

A Szegedi Chevra Kadisa Aranykönyve 
                                                 

 פנקס דחברא

 קדיש                                                     
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A kötet borítója restaurálás előtt 
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A verses oldal fotója 

 
xxxx 

 
    Ima a Siratófalnál (illusztráció) 

 



 23 

 
   Szomorúfűz ábrázolása 

 

 
 

 
Arany és fekete szegélydíszítés maradványa i 
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A No. 245/875. számmal jelzett szöveg. Idők során a fogalmazvány eredetére vonatkozó 

jegyzőkönyvkivonat lila tintája részben elmosódott. 
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Az Emlékirat szövegéről készült fotók 
 

 

 
Löw Lipót utolsó betegségének halálának és búcsúztatásának leírása 1/1. és 1/2. hasáb 
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Löw Lipót betegségének halálának és búcsúztatásának leírása 2/1. és 2/2. hasáb 
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„…a kívánsága, hogy a dajjan112 – szent emléke legyen áldott – mellett legyen eltemetve.” 

A síremlék, mellette a kép jobb oldalán látható Klein József egyszerű sírjele 

  

                                                 
112 A dajjan sírfelirata: „Itt nyugszik Klein József a főrabbiség elnöke elhunyt 1864. junius 
21dikén buzgó és tevékeny életének 65.dik és hivatalbeli működésének 18. évében. Nyugodjék 

Istenben a feltámadás napjáig. Béke poraira!” Klein József dajjan (bíró) 1846-1864 között, 
1850-1864-ig a hitközség elnöke, nagy tudású, békeszerető ember volt. Szül. 1802. Stiavnik 

Trencsén vm.  



 28 

 
Löw Lipót monumentális síremléke 
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