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ABRAHAM

VERA - GLASSER NORBERT

Fenyszoro dragakovek
%fent

oroksege Szegeonek 'Low Immanue{
tudomanyos irasai

"Low Immanuel neve elvalaszthatatlan
zsido bibliakritika es a 19. szazad uj zsido
Szegedtol." - irta 1944-ben Scheiber San- tudomanyossaga, ami nemet nyelven, eros
dor a Magyar Izraelita Hitkozsegi Tisztkozep-europai kotodessel a maga koraban
viselok Lapjaban. A poliis egy szuk rabbinikus elit
hisztor rabbi emlekenek
szarnara irodott, szamos
gondozasara Ietrejott Low
orientalisztikai
vonatkoLOW
IMMANUEL
Heritage Alapitvany celul
zast hordozva. A valaszt
VALOGATOTT
tuzte ki (online formaaz a kozeg adhatja meg,
ban) egy helyutt elerheamelyben letrejott, azok
MOVEI
a keretek, amelyek erteltove tenni "Low ImmaVirdg
es
vallds
nuel hatalmas eletrruivet,
met adtak a benne megkonyveit,
tanulmanyait,
jelenitett
torekveseknek,
predikacioit, emlekbeszeforrnalodo uj vilagkepnek
deit, nyelveszeti kozlemees modern onmeghataronyeit, cikkeit, valamint az
zasnak, A kerdes kulcsa
eleterol es munkassagarol
az integracio, modern iHlDVt.GI MAT~
UNGvARI TAMAs
szolo fontosabb irasokat
zacio, a tradicio es az ~
es
dokumentumokat.'?
tarsadalmi es kulturalis
A haromfos kurat6rium
valtozasok
osszeegyezteket tagjat, Ungvari Tatese egy atalakulo tarsamast es Peter Laszlot, ez ev
dalomban, annak tagabb
nyaran szolitotta magahoz a Teremto. Low
europai es lokalis szegedi vonatkozasival.
Immanuel valogatott muveinek ket kotete
Tobb szinten zajlo atalakulas lenyomjelent meg iden a Low Heritage es a Scolar
ta az, amit Lowjok) oroksegenek tekintkiadasaban, Az elso kotet, a Virag es vaUas, hetunk. Valtozott Europa, benne a MoHidvegi Mate Low Immanuel eletrajzat es
narchia reszekent a Magyar Kiralysag
Low predikacioinak valogatasat, valamint
es Szeged varosa is. Hatalmi, tarsadalmi,
Agai-szoszedetet kozli, a masodik kotet, a
gazdasagi es kulturalis folyamatok osszesFenyszoro dragakovek,3 elso feleben Low as- sege az a keret, amibe a felvilagosult abszovanytanhoz sorolhat6 targytorteneti
ira- lutizrnussal, majd a nemzeti es felekezeti
sainak magyar kozlese, masodik feleben a
keretek kialakulasaval a belso vallasreforteljes Low bibliografia kozreadasa tortenik.
mon atesd judaizmus beilleszkedhet. Ha
A koteteket lapozgatva joggal merulhet
Lowfok) szegedi orokseget szeretnenk
fel a kerdes, mikent oroksege Szegednek a
megragadni, ez megteheto partikularis
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a mabel visszatekintve is,
lenyegere viszont a torteneti folyamatok
valtozo kontextusa, a torteneti partikularizmus perspektfvaja mutathat d.
A tobb, mint 100 oldalas eletrajz a 16
oldal kepmelleklettel, es az uj kutatasok
eredmenyeivel
bovitett, 692 tetelbol .1110
bibliografia a ket kotetben Low Immanuel eletrmivet keretezi, a predikaciok es
a targytorteneti
irasok pedig az erzekelt
nez.opontokbol

valtozasok

ket teruletere

korszakokon ativeld hosszu eletenek uralkodoibol, allarnfoibol, politikusaibol es irodalmi alakjaibol tovabb bovitheto. A nemzeti szimbolikus politikai kanon mellett
Erzsebet kiralynerol, Ferenc Jozsefrol, IV.
Karolyrol, Apponyi Albertrol es masokrol
szolo homiliai jol tukroznek azokat a tarsadalmi valtozasokat es nernzedeki velekedeseket, amelyek Low torteneti tapasztalatat
forrnaltak." David B. Rudermann tobb euvilagitanak ra,
ropai peldan ramutat a vallasos vilagkep es
a tudornanyos ismeretek
viszonyara, ami kezdetben
LOW IMMANUEL
a kora ujkori zsidosag eseVALOGATOTT
teben egymasmellettiseg,
kesobb a felvilagosodas
MOVEI
racionalizrnusanak
haFenyszor» drdgakOvek
tasara osszefonodas vagy
torteneti
szelekcio.? Ebbol a szernpontbol kiilon
figyelmet erdemel azon
predikaciok kore, amelyek
HIDVEGI MATE
emlekbeszedkent
a moUNGvARI TA."1As
dern tudornanyt otvozik
a judaizmus hagyomanyaval." A masodik kotetben

mas-mas szogbol. Low
homiliai a helyi hitelet
es a szimbolikus politika
teruletehez
tartoznak
kozreadott forrnajukban
egy valogatast kepezve,
ami a teljes korpusznak"
csupan egyfeIe5 (szegedi,
magyar, az utokor altal
fontosnak tartott) olvasata. A zsido felvilagosodas istentiszteleteket
erinto reforrntorekveseiben felertekelodott a zsinagogai beszedek szerepe
es megnovekedett
azok
gyakorisaga,
EgyfelOl
olyan kulturalis valtozasokat volt hivatott
elosegfteni es kanalizalni, mint az uralkodo elit/nemzet (elobb nemet/majd magyar)
nyelvehez

valo igazodas,

az esztetikum-

rol es polgari rruiveltsegrol vallott nezetek
megnyilvanitasa, masfelol eszkoze volt a
tortenetiseg
judaizmuson
beliili megtapasztalasanak," a jelen es a szentirasi mult
osszekapcsolasanak. fgy a recens tarsadalmi torekvesek es a torteneti tapasztalat
egyiittes lenyomatat, konyveszeti orokseget kepezik. A sorban - a jelenbol visszatekinto valasztaskent - Kossuth (1902), Szechenyi Istvan (1923), Deak Ferenc (1903),
Arany Janos (1882) .111,7ugyanakkor Low

kozolt

targytorteneti

ira-

sok ugyanezt a kerdest vilagftjak meg a - toredekes allapotban fennmaradt - zsidok asvanyai (Mineralien der
Juden) magyar nyelvti kozreadasakent."
Low lipcsei osztonzesre fogott hozza a heber Irasbeliseg realiakra vonatkozo szokincsenek tisztaz.asahoz. A judaizmus Irott
es Szobeli Tana mellett az Ujszovetseg es
az antikvitas peldai jelennek meg egy-egy
targyszonal, gyakran a kortars tudosi velekedesekre es a modern ipari, iparrmiveszeti hasznalatara is utalva. Az antirnon,
a fenyszoro dragakovek, a furdoszivacs, a
gyemant, a gyongy, a magnes, a marvany,
az olom, az on, a rez, a so, a tukor, a vas
es a viz egy-egy ternat/ targyat kovet vegig,
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korszakokat, vallasi es kulturalis hagyomanyokat fuz ossze, mikozben a judaizmus
antik es eur6pai gyokereire, keresztenyseggel es europai kulturaval osszefono szalaira,
muszlim parhuzamaira mutat d. A Wissenschaft des Judentums - rabbinikus vonalan belul - a tortenelernben manifesztalodott zsido tradicio terrneszetet kutatva,
az esszencialis judaizmust kereste, mikozben tagabb tarsadalmi es kulturalis kornyezetebe valo beagyazottsagar fogalmazta
meg egy sajtos felekezeti tudornanyos nyelvezetben. A Wissenschaft des Judentums
kepviseloi, es koztuk a Lowok, arra torekedtek, hogy a modern europai onkepbe
va16 illeszkedes lehetoseget teremtsek meg

a korabban testuleti kiilonallasban es vallasi kfvulallasban letezo zsidosag szarnara.
Hagyatekuk ennek a folyamatnak - nemzetkozi szinten is szarnon tartott es ertekelt - szegedi lenyomta.
Low Immanuel hagyatekanak, keziratainak, konyvtaranak meltatlan helyzet jutott,
jelent6s hanyada megsemmisiilt, elka1l6dott.
A kotetek - meg fel nem tart mennyisegben
- az Izraeli Nemzeti Konyvtarban
vannak.
Ugyanott talalhato a keziratos hagyatek bizonyos hanyada, Nagy kotelezettseg volna
egykori konyvtaranak
egybegyujtese, de
mivel ez szambelileg osszessegeben mar
nem lehetseges, legalabb egykori bibliotekajanak jegyzeket kellene megszerezni.

Abraham Vera a Szegedi Zsid6 Hitkozsig Archivumanak gondoz6ja is Glasser Norbert az SZTE
,)dentitas is Kultura" Kutat6csoport tagja, amelynek kutaiasai: az EFOP-3.6.2-16-2017-00007
azonosit6 szamu, Az inteUigensJenntarthat6 is inkluziv tarsadalom jejlesztesenek aspektusai:
tarsadalmi, technol6giai, innovaci6s hal6zatok ajoglalkoztatasban es a digitalis gazdasagban
cimu projekt tamogatta. A projekt az Eur6pai Uni6 tamogatasaval, az Eur6pai Szocialis Alap
is Magyarorszag koltsigvetese tarifmanszirozasaban val6sul meg.

Hidvegi Mate - Ungvari Tamas (szerk.): Low Immanuel valogatott muvei. Virag is

vaUas. Low Heritage - Scolar, Budapest, 2019. p. 7. o.
Hidvegi Mate - Ungvari Tamas (szerk.): Low Immanuel valogatott muvei. Finysz6r6

dragakovek. Ford. Kover Andras. Low Heritage - Scolar, Budapest, 2019.
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Hitkozsegi

2

Lapja, 1944. marcius
Hidvegi Mate - Ungvari Tamas (szerk.): Low

Immanuel valogatottmuvei.Viragis vaUas.Low
3

kovek. Ford. Kover Andras. Low Heritage -

Tisztviselok

Heritage - Scalar, Budapest, 2019. p. 7. o.
Hidvegi Mate - Ungvari Tamas (szerk.): Low

Immanuel valogatott muvei. Finysz6r6 draga-

4

Scalar, Budapest, 2019.
"Low onallo kotetekbe foglalt predikacioi
2140 lapot tesznek ki." Lasd Hidvegi Mate
- Ungvari Tamas (szerk.): Low Immanuel va-

logatott muvei. Virag is vaUas.Low Heritage Scalar, Budapest, 2019. p. 23. o.
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Vallasi Kulturakutato

VO.Voigt Vilmos: "Kesei virag esorokkeval6 vallas. Low Immanuel valogatott muvei. In: Mult
esJovo 2019/2. pp. 61-64.
Ezt a nezetet valljak tobben Salo Wittmayer

9

pp. 30-43. o.
Ruderrnann, David B.: Jewish Thought and
Scientijic Discovery in Early Modern Europe.

Baron nyoman: Bonfil, Robert: Jewish Attitudes Toward History and Historical Writing in
Pre-Modern Times. In: Jewish History, vol. 11,

First published 1995. Wayne State University Press, Detroit, 2001.j Ruderrnann, David

No.1 (Spring 1997). pp. 7-40. O.j Dubin, Lois
C. Yosef Hayim Yerushalmi, the Royal Alli-

Modernity in the Light of Early Modernity". In:
Jonathan Karp and Adam Sutcliffe (eds): The

ance, and Jewish Political Theory. Jewish History, vol. 28. No.1, (2014). pp. 51-81. o.

Cambridge History of Judaism vol. 7: The Early

B.: "Looking Backward and Forward: Rethinking

Modern World, 1500-1815. Cambridge Uni-

Hidvegi Mate - Ungvari Tamas (szerk.): Low
Immanuel valogatott muvei. Virag es vaUas.Low

10

Heritage - Scolar, Budapest, 2019. pp. 1688

Csoport, Szeged, 2017.

Immanuel valogatott muvei. Virag es vaUas.
Low Heritage - Scolar, Budapest, 2019. pp.

193. o.
Apja, Low Lipot eseteben ezek szinten jol
nyomon kovethetok. Jo pelda erre a szabadsagharc rabbijakent koztudatba ivodott Low
Lipot beszede Ferenc Jozsef mielobbi felgyogyulasaert a Libenyi-merenyletet
kovetoen,
Lasd: Banyai Viktoria: "The Emperor's Deliverance":Janos Libenyi's Assassination Attempt on
Franz Joseph's Life Commemorated in Contemporary Hebrew Poems In: Barna, Gabor; Gyongyossy, Orsolya (ed.): Religion, Culture, Society
4: Yearbook of the MTA-SZTE

Research Group

for the Study of Religious Culture, MTA-SZTE

versity Press, Cambridge, 2018. pp. 1089-1109. o.
Hidvegi Mate - Ungvari Tamas (szerk.): Low

11

168-193. pp. 153-166.
Hidvegi Mate - Ungvari Tamas (szerk.): Low
Immanuel valogatott muvei. Fenysz6r6 dragakovek. Low Heritage - Scolar, Budapest, 2019.
Itt emlitendo meg, hogy a modern

zsido tudomanyossag nyelve - a magyarosodasi torekvesek mellett is - fokent a nemet maradt.

Kover Andras forditasa, Hidvegi Mate, Olah
Janos es Papp Gabor jegyzetei ezt teszik magyar nyelven is elerhetove, az egyetemi folkloroktatas es az erdeklodd olvaso szamara
hasznostthatova,

I

Low Immanuel kutat6i cedulaja
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Laszlo, Natyi Robert

rLayszamunfC szerzo!
ABRAHAM

VERA (1950, Somogyszil) a Szegedi Zsido Hitkozseg Archivumanak

ranak megalapitaja, valamint konyvtarosa, temetokutato.
f6szerkeszt6je, az ORZSE Kaufmann

A Szegedi Judaisztikai

David Kutatocsoportjanak

gondozoja es konyvta-

Kozlernenyek letrehozoja es

tagja. Publikacioi nernzetisegi es zsido tema-

korben je1ennek meg. Szegeden d.
BATYl

ZOLTAN

(1956, Szeged) L~sagira, Iro, a Szegedi Itelotabla

sajtotitkara, tobb szepirodalmi

es

publicisztikai kotet szerzoje, Irasai szamos L~sagban,irodalmi lapban jelennek meg.
BOTKA LASZLO (1973, Tiszafoldvar)

jogasz, politikus, 1994-1998 es 2002-2014 kozott orszaggylilesi kep-

viselo, 2002 ota Szeged polgarmestere.

GLASSER NORBERT

(1979, Obecse) neprajzkutato, az SZTE BTK Neprajzi es Kulturalis Antropologiai

Tanszek adjunktusa.
GYEMANT

CSILLA (1944, Szentes) szinhaztortenesz,

aJGYTF Magyar Irodalom Tanszekenek docense, a

tanszek megsziineset kovetoen az SZTE Zenemuveszeti Karanak oraado tanara, a Szegedi Operabaratok
suletenek

Egye-

elnoke.

HEGEDUS

REKA

Kornrnunikacio-

(1990,

Gyula)

es Mediatudornanyi

a Szegedi

Tudomanyegyetem

Karanak

Bolcseszettudornanyi

kepzesen szerzett ujsagira es Pk-diplornat,

2017 oktoberetol a Szeged

kulturalis folyoirat szerkesztosegi titkara.
KEPIRO AGNES (1981, Mateszalka)
Elbeszelt Tortenelern es Tortenelemtanttas
Kallai Erno-osztondfjasa.

a Tornyai Janos Muzeurn muveszettortenesze
es az MTA-SZTE
Kutatocsoport kutatoja, Az Ernberi Eroforrasok Miniszteriumanak

KISS ERNO (1954, Szeged) muveszeti ire, nepmuvelo, nyugdijba vonulasa elott az L~szegedi Balint Sandor
Muvelodesi Haz igazgataja.
KOZMA]OZSEF

(1959, Turkeve) tartar, matematikus, kisgyermekkoratal

SZTE Bolyai Intezet oktatoja, 1994 ota onkormanyzati

Szegeden el, aJATE-n vegzett, az

kepviselo, jelenleg a kulturaert telelos bizottsagot vezeti.

MIKLOS PETER (1980, Szeged) tortenesz, f6iskolai docens, muzeumigazgato. A modern
multja mellett tizenkilencedik-huszadik
szazadi magyar eszrne-, politika- es muvelodestortenettel
VAJDA TAMAS (1976, Kecskernet) tortenesz-leveltaros,

kori Szeged
foglalkozik.

2004 ora az SZTE Egyetemi Leveltar igazgataja.
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