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ŐSÖK VÁRÓCSARNOKA
ELŐSZÓ LÁNYI PÁL CSALÁDI EMLÉKEIHEZ
Ebben a könyvben, amit a Szegedi Zsidó Hitközség adott ki, az Olvasó egy
olyan jeles kortársunk családi emlékezését találja, akinek felmenői érdemben alakították művelődésünket. Lányi Pál ősei lépnek elő a szövegből és néznek ránk a
fotókról, köztük a dessaui Bauhausban tanult Kárász Judit, maga is fényképész,
apósomnak, Miklós Pál sinológusnak munkatársa és barátja. Borbély Szilárd – aki
Kertész Imrét naplóírása folytatására késztette 1 – mondta, hogy a régi családi fényképek az ábrázoltak sorsát összekapcsolják a még meg nem születettekével.
„Ahonnan a fényképet nézni fogják majd, ott most még csak a fotográfus áll.
Ott a még meg nem született gyermekeik állnak majd, és néznek vissza a múltba.
Ott várakozik az a jövő, türelmetlenül, titokzatosan, ám mégis mindennél ismerősebb tekintetet vetve rájuk.” 2
Zsidók Szegeden már a 18. század elején megfordultak; tartós letelepedésük –
Reizner János szerint – az évszázad utolsó negyedében kezdődött.3 A szegedi zsidó
közösségnek az egyetemes kultúrában elévülhetetlen rangot a Löwök – Lipót és
Immánuel, apa és fia – szegedi főrabbiként való dinasztikus működése adott, amely
– pár évnyi megszakítással – 1850-től 1944-ig tartott.4 Mások mellett Szivesy József
bankárnak, a szegedi zsidó iskolaügy aktivistájának – Lányi Pál anyai ükapjának –
volt köszönhető az akkor már európai ismertségű Löw Lipót, nagykanizsai, majd
pápai főrabbi, a reformkori magyar értelmiségi elit nagyra tartott és a forradalom
után rövid ideig az Újépületben is raboskodott tagja Szegedre kerülése. Szivesy írta
meg Löw Lipótnak, hogy a szegedi zsidók közül sokan szeretnék őt megnyerni főrabbijuknak.
Szivesy József fia, László, Löw Immánuel ifjúkori barátja volt. Barátságukat Gárdonyi Géza is megörökítette.5 Jelen sorok írója derítette ki, hogy e barátsághoz kötődött Löw Immánuel máig híres első folklorisztikus munkája, A csók, amely átte-

Lásd Kertész Imre: Borbély Szilárd (1964‒2014). Vigilia 79 (2014), 277.
Borbély Szilárd: Különös centenárium. Fényképleírás. In: uő. Egy gyilkosság mellékszálai. Vigilia/
Esszék sorozat. Sorozatszerk. Bende József. Vigilia Kiadó, Budapest, 2008, pp. 103–108.
3
Lásd Reizner János (1847‒1904) muzeológus, a szegedi Somogyi-könyvtár igazgatójának bevezető
írását Löw Immánuel és Kulinyi Zsigmond: A szegedi zsidók 1785-től 1885-ig (Szegedi Zsidó Hitközség,
Szeged, 1885) című könyvében (pp. XIV‒XXVI).
4
Löw Lipót (1811‒1875), Löw Immánuel (1854‒1944). Lásd róluk Hidvégi Máté: Löw Lipót főrabbi
élete. Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület, Pápa, 2011; Hidvégi Máté: Löw
Immánuel élete. In: Löw Immánuel válogatott művei. Virág és vallás. Szerk. Hidvégi Máté és Ungvári
Tamás. Löw Heritage Alapítvány és Scolar Kiadó, Budapest, 2019, pp. 9‒112 (képmelléklet XVI p).
Ungvári Tamás (1930‒2019) a Löw Heritage Alapítvány háromtagú kuratóriumának elnöke volt.
5
Gárdonyi Géza: Szegedi figurák 1889. Szerk. Péter László. Bába és Társai Kft., Szeged, 2000, pp.
22‒24. Péter László (1926‒2019) a Löw Heritage Alapítvány kuratóriumának tagja volt.
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kintette a csók és a csókolás anyagát a zsidó (és nem csak a zsidó) irodalomban. 6
Löwnek az egyik saját példánya címlapjára ragasztott autográf feljegyzéséből tudjuk, hogy A csókból mindössze 30 példány készült, és hogy „Kinyomatott 1882. május 26.”7 Löw Immánuel a mű megírásának okára csak egy évtizedekkel későbbi, a
Löw-per idejéből való szűkszavú megjegyzésében utalt. Tanulmányát ugyanis Löw
1920-ban a szegedi ügyészség felügyelete alá tartozó vizsgálati fogdában jelentősen
kibővítette és németre fordította.8 E változat bevezetésében írta: „Im Jahre 1882 habe
ich als Gelegenheitsschrift zur Hochzeit eines seither heimgegangenen Jugendfreundes ein Quartheft von 22 Seiten unter dem Titel: A csók (der Kuß) erscheinen lassen.”9
Az említett ifjúkori barát Szivesy (később Szivessy) László volt: Löw Immánuel
A csók című tanulmányát neki és menyasszonyának10 készítette nászajándékul. Ezt,
Löw idézett megjegyzése ismeretében, az alábbiakkal tudtam bizonyítani. A korabeli sajtóból és Lányi Pál dokumentációjából is ismert, hogy Szivesy László Szegeden 1882. május 28-án kötött házasságot Prosznitz Júliával.11 Vagyis két nappal
A csók kinyomtatása után, tehát volt időbeli lehetőség az ajándék átadására. Megtaláltam A csók szerzői példányát (a Löw Immánuel birtokában maradt két példányból
a fent említett melletti másikat), benne Löw saját kezű kiegészítéseivel és a megjelent munkára vonatkozó levelezéssel. A szennycímlapra (a kötéstábla utáni lapra)
Löw Immánuel feljegyzett 28 nevet, azokét, akiknek példányt adott. Az első név
Szivesyé volt.
Ahogyan az Löw Immánuel szűkszavú megjegyzésében áll, Szivesy László a
Löw-per idején már régóta halott volt, 1906-ban – mint azt gyászjelentésében írták
– „életének 54-ik, boldog házasságának 25-ik évében, hosszú szenvedés után elhunyt”.12
Lányi Pál könyve olvasható csak a Löwök mentén is, a két szegedi főrabbi-óriás
emberi és szellemi kapcsolati hálója összefogja a Lányi-ősöket.
Így Prosznitz – második férje után Kovács – Vilmát is, aki Ferenczi Sándor
pácienséből a pszichoanalízis művelője és egy analitikusnemzedék k iképzője
lett. (Leánya, Bálint Alice és veje, Bálint Mihály is neves pszichoanalitikusok és
Löw Immánuel: A csók. Kéziratkép kiadva. Szeged, 1882.
Lásd Scheiber Sándor: Löw Immánuel és a zsidó néprajz. In: uő. Folklór és tárgytörténet. I.
[Második, bővített kiadás]. Magyar Izraeliták Országos Képviselete, Budapest, 1977, p. 407, (54.
kép).
8
Hidvégi Máté: Löw Immánuel Csók-ja és könnyei. Csongrád Megyei Hírlap 1987. febr. 14. p. 6.
9
„1882-ben, egy azóta elhunyt ifjúkori barátom esküvőjére alkalmi írásban jelentettem meg egy 22
oldalas füzetet az alábbi címmel: A csók.” Lásd Immanuel Löw: Der Kuß. Monatsschrift für Geschichte
und Wissenschaft des Judentums 65 (1921), 253‒276, 323‒349. Fordítását lásd Löw Immánuel: Zsidó
folklór tanulmányok. Ford. Hrotkó Larissza (Ötvös Csaba és Székely Melinda közreműködésével). Szerk.
Barna Gábor, Glässer Norbert, Zima András. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged,
2014, pp. 51‒87.
10
Lányi Pál anyai dédszülei.
11
Lásd pl. Fővárosi Lapok 1882. május 31. (szerda), p. 779: „Szegeden dr. Szivessy László, fiatal
ügyvéd pünkösd vasárnapján vezette oltárhoz Prosznitz Juliska kisasszonyt.”
12
Pesti Hírlap 1906. június 8, p. 22.
6
7

8

szintén Ferenczi-tanítványok voltak.) Löw Immánuel az 5694. zsinagógai év 13
jelentős zsidó halottairól tartott zájin adari emlékbeszédében 14 kiemelten szólt
Ferencziről. (A szöveg tárháza a Löwre jellemző nyelvújító leleményeknek,
ezért érdemes belőle hosszabban idézni.) „Ma a lélekboncolás fája terebélyesül
s a lélektagolás mozgalma nálunk Ferenczi Sándor nevéhez fűződik. Mestere és
kutató társa, Freud mondotta róla, hogy egyesült benne sokoldalúság, eredetiség és tehetség bősége az emberbaráti, könnyű föltárulású egyéniséggel. Izgatta
bensejét a zsidó lélek izgékonysága, madártávlatból látó lelki alkata és szellemes
kapocskeresése. ... Érdeklődése elsősorban a teherbíró érzelemátvitel fölidézése és áthárítása felé irányult. Gyógyítani akart. Műtani eljárás és tudós elmélet
összhangjában elérte azt a kétszólamúságot, amely a tudathíjjas lelkiség föltárásával, tudatossá tételével a lélektagolás legjellegzetesebb sajátossága. Kívül állott a céhen. Az úttörők sohasem céhbeliek és sohasem seregesek. Az egyének
tiszteletes fajához tartozott. Nem volt hitelesítő mércével akolva: magától vált
tekintéllyé.”
A zsidó reáliák (ásvány-, növény- és állatvilág) kulturtörténeti szintézisén túl,
Löw Immánuel műve volt a szegedi Újzsinagóga is, amelyet az ő előírásai, vázlatai
és szimbólumrendszere alapján tervezett Baumhorn Lipót építész. Az Újzsinagóga
istentiszteleti atmoszféráját Scheiber Sándor a szentírás őrizte jeruzsálemi Szentélyéhez hasonlította, Guttmann Mihály pedig Löw Immánuel szellemi fényét érzékelte az épület „ragyogó pompájában”. Az Újzsinagóga építését Landesberg Mór
építési vállalkozó, Lányi Pál apai dédapja – aki Szivesy Lászlóhoz hasonlóan szabadkőműves volt – irányította.
Randolph L. Braham, erdélyi származású, amerikai tudós, a magyarországi soá
történetírója (elhunyt önzetlen támogatóm) mondta: A magyar zsidók, „ez a hatalmas és magabiztos zsidó közösség a szövetséges hatalmak győzelmének előestéjén
esett áldozatául a legsietősebben végrehajtott és legkegyetlenebb pusztításnak. Ellentétben például Lengyelországgal, ahol a náciknak közel öt évre volt szükségük,
hogy gyilkos tervüket véghezvigyék, Magyarországon nekik és magyar cinkosainak
ugyanehhez alig négy hónapra volt szükségük.”15 A holokauszt során megölt
564 500 magyar zsidó mártírból 501 500 fő 1944 tavaszát követően halt vértanúhalált, közülük 420 000 ember a birkenaui krematóriumok területén. Az elpusztított
magyar zsidók között volt Löw Immánuel és Lányi Pál rokonai közül is sokan. Kislányával együtt Auschwitz-Birkenauban gázosították el Szivessy Lehelt, Szivesy
László és Prosznitz Júlia legidősebb gyermekét, Juhász Gyula és Balázs Béla barátját, későbbi kormányfőtanácsost, a zsidómentő Magyar Szent Kereszt Egyesület szegedi tagozatfőnökét. Löw Immánuellel közös fényképét gyűjteményemben őrzöm.
13

1933/1934.
Löw Immánuel: Hat javunk. Adar hetediki emlékbeszéd 5694. Szeged, 1934. Scheiber Sándor
mondta Löw zájin adari emlékbeszédeinek lényeglátására utalva: „Az év zsidó története kopjafákon”.
15
Az idézetet lásd Hidvégi Máté: Veszteségek és felelősségek. Élet és Irodalom 60 (10), 2016.
március 11.
14
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Löw Immánuel (jobb szélen) és Szivessy Lehel (bal szélen) a szegedi városházán
az 1930-as években (Fotó: Liebmann Béla; Hidvégi-gyűjtemény)

A megmentett magyar zsidók közé tartozott a soá után Zürichben letelepedett
Szondi Lipót pszichiáter, a sorsanalízis kifejlesztője. Szondi az ősök várócsarnokának nevezte a tudattalannak azt a szféráját, amely a családi felmenőktől örökölt és
sorsunkat befolyásolni képes ösztönös törekvéseket hordozza. Megismerésükhöz is
közelebb visz minket ez a könyv.
Őseink, már akinek ez megadatott, sírjukban pihennek. Az itt következő családi
emlékek kezdetén – Kosztolányi Dezsőnek a szabadkai vagy valamelyik másik bácskai temetőről szóló verse első soraival – gondolj saját őseidre is, kedves Olvasó:
Itt fekszenek csodásan ők,
hol annyi búza, bor van,
a véreim, az őseim
a fényes nyári porban.
Állok az ágyuk peremén
és csöndesen borongok,
hogy mit izennek énnekem
a Kosztolányi-csontok?
Hidvégi Máté
10

BEVEZETÉS
Mottó: „…a családom vargabetűire
gondoltam, a történelem vargabetűire,
amelyek visszahoztak oda, ahol távoli
őseim éltek…”
(Mathias Énard: Iránytű)1
Egyszer volt? Hol (nem) volt? Többször volt? Hogyan volt? Szegeden, a Csekonics utcában volt! Járjunk utána az emlékek nyomán, mi mindent tettek a Bamberger,
a Benedikt, a Kárász, a Landesberg, a Prosznitz és a Szivessy családok jeles tagjai a
városért, az ipari és a gazdasági fejlődésért, a kultúra terjesztéséért!
Két alapmotívumot emelnék ki elöljáróban: a patrícius fölfogást és a rabbinikus
hagyományt. A családok egyes tagjai kereskedtek, bankot alapítottak, építőanyagot
gyártottak, vezetői voltak kaszinónak, kamarának és a Hitközségnek; mások (jó páran) többfelé rabbi szolgálatot teljesítettek, nagyhírű talmudistaként működtek; megint más, későbbi elődök ügyvédek, építészek, orvosok, mérnök-feltalálók, pszichoanalitikusok, illetve fotóművészek lettek. Mindenkor a társadalmi haladást szolgálták….
Vessünk egy pillantást a patríciusságra: Nádas Péter: Az élet sója című könyvében2 szinte definíciószerűen ír olyan találó meghatározást, ami Prosznitz rokonaimra
is teljesen jellemző. „Patríciusságukat nem Isten kegyelméből kapták egy másik személytől, hanem azzal a képességükkel nyerték el, hogy családi vagyonukat generációról generációra gyarapítani tudták, s gyarapodásukat többé vagy kevésbé nemes
lélekkel a köz javára fordították.” Tamási Mihály 2001-ben megjelentetett egy viszszatekintést A régi szegedi gazdasági elit (1870–1944) címmel3 – ebben több más
értékelési szempont mellett közel évtizedenként összegyűjtötte a virilisták rangsorát
–, az említett családok egyes prominensei ezeken a listákon mind a 75 évben előkelő
helyeken szerepeltek.
A rabbik sorában egészen különleges az apai ág sokadiziglenes elődje Solomon
Kalifári, aki Hispániában Izabella királynő és Ferdinánd király orvosa volt az Ibériából történt 1492-es kiűzetésig. Leszármazottai között volt Israel Samuel Calahorra
(1560–1640), Leitschütz rabbija; Joseph Calahorra (1601–1696), Posen rabbija;
Eliah Landsberg (1710–1803), Landsberg am Lech rabbija és Israel Ichak Aron Landesberg (1804–1879), Nagyvárad rabbija. Az anyai ágon hetedizigleni elődöm, a
nikolsburgi Mordechai Benet (1753–1829), Morvaország főrabbija és fia Naftali Benet (1789–1857), Safov rabbija.

Magvető, Budapest, 2018. 449. oldal.
Kiadta a Jelenkor 2016-ban, 20‒21. oldal.
3
Bába és Társai, „A Tisza hangja” sorozat 101. füzete. Szeged, 2001.
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A patrícius fölfogást a morvaországi Proßnitzból (mai nevén Prostejovból) Szegedre származott szépapám, Prosznitz Mihály és fiai – Simon és Vilmos – képviselték, akik szövetkereskedéssel indultak a reformkorban, majd a XIX. század második
felére létrehozták a Párizsi Nagyáruházat Szegeden, a Széchenyi tér sarkán álló házukban, amely három utcára szólt. A velük házasodó és üzletközösségben álló Bamberger
család nagy összegű alapítványt tett a Kegyesrendi Gimnázium diákjainak támogatására, hogy a szegény sorsú, de tehetséges növendékek is tanulhassanak. (Ez segítette pl. Moholy-Nagy Lászlót is a piaristáknál való maturáláshoz.) A szintén házasság útján oda kötődő Szivessy családban ükapám, Szivesy József 1845-ben Klauzál
Gáborral együtt alapította a Szeged-Csongrádi Takarékot, melynek igazgatója is volt
1876-ig. Fia, dr. Szivessy László az egyik legnevesebb ügyvéd volt a városban, egyúttal az Árpád Szabadkőműves Páholy főmestere és a Hitközség Árvaszékének elnöke. Az ő fia dr. Szivessy Lehel szintén nagyon jó nevű ügyvéd, törvényhatósági
tag volt, 1917-ben katolizált, ennek ellenére 1944-ben deportálták és Auschwitzban
halt meg.4 Testvérei közül ketten építészként tüntették ki magukat sok középület tervezőiként, két nőtestvérük egyike (nagyanyám) festőművész lett, másikuk pedig a
Hitközség nőszervezeti vezetőjeként fejtett ki hatásos szervező munkát a „Szegedi
Dolgozó Nők Csoportja” irányítójaként.
Apai ágon Landesberg Mór dédapám az Újzsinagóga fölépítésének volt „szürke
eminenciása”, mint a Hitközség Építési Bizottságának vezetője a létesítményi mérnöki feladatokat látta el az anyagbiztosítástól a források előteremtéséig organizálva
a folyamatot. Fia, dr. Landesberg Jenő az Iparkamara titkáraként nagy befolyással
volt a két világháború közötti gazdaságszervezés fejlődésére. Apám pedig üzemmérnökként a Falemezgyár, a Szegedi Kenderfonógyár főmechanikusaként tett sokat a
termelési kultúra fejlődéséért, majd a Szegedi Textilművek beruházásának irányítójaként a város könnyűipari központtá alakításáért.
A sok nagyszerű szellemi teljesítményt kifejtő családtagoknak tartozom az emlékezetét továbbadni, a legendárium orális elemeit szakszerű elemzéssel alátámasztani
és a Szegedi Judaisztikai Közlemények hasábjainak köszönhetően publikálni.

4
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Idézett mű 108. oldal.

BENET ÉS/VAGY BENEDIKT
Thomas MANN „Naplók / I 1918–1921 és 1933–1939 Válogatás” kötetének5
böngészése döbbentett rá, hogy milyen jelentős családból származom anyai részről.
Akit „Európa lelkiismerete” jelzővel tiszteltek, 1935. január végén, 1936 júniusában,
illetve 1937 január közepén három látogatást tett Budapesten Hatvany báró meghívására. (Utóbbi alkalomra írta József Attila híresen csodálatos versét.)6 Az én felmenőim egyikére történő utalást az első budapesti látogatásról visszatérőben teszi a Nobel-díjas író. Svájci emigrációjába „hazafelé tartva” Bécsben három napos útmegszakítással piheni ki a zsúfolt prágai és pesti fölolvasókörút fáradalmait. A második napról beszámolván említi: „[…] Már jó késő volt, amikor értünk jöttek, hogy
Grinzingbe vigyenek ebédelni dr. Benedikthez7 Beer-Hofmann társaságában.”
Nos, Ernst Martin Benedikt doktor, a patinás Neue Freie Presse lap8 főszerkesztője, az én Bécsben született, és Szegedre házasodott ükanyám, Benedict Genovéva
unokaöccse. E redaktor apjától, Moritz Benedikt9-től vette át a szabadelvű lap szerkesztését. A morvaországi Kwassitz10 (magyar átírás szerint Hradisch) városkában
született, a kiegyezés korában települt a császárvárosba. Még az ő kereskedő apja
Markus Benedikt (1810–1883), a mai nevén Holešov város szülötte, aki pedig Morvaország Európa-szerte híres Mordechai Benet/Banet (német-latinos átírásban Marcus Benedict) néven ismert főrabbijának unokája. Ez az ősöm neves talmud-tudós
volt, a Somogy megyei Csurgón született 1753-ban, elhunyt Karlsbadban 1829-ben.
Elzászba és Morvaországba küldték tanulni, 1789-ben került a Bécstől 30 kilométerre északra fekvő Nikolsburgba (ma Mikulov) főrabbiként. Művei a XVIII–XIX.
század fordulójának legjelesebb talmud-irodalmi traktátusai közé tartoztak. Ezek:
Biur Mordechai – kommentár Mordechai ben Hillel kompendiumához, Magen
Avosz – a szombatra vonatkozó tilalmakról szóló tanulmány, Har-ha-mor és Porasat
Mordechai – responsumok, Techélet Mordechai – halachikus és agadikus értekezések, Kiddusé Ha-Geónim – utóbbi derasák gyűjteménye.11 Kritikusai szerint nemcsak éles eszű és a rabbinikus irodalomban járatos tudós volt, hanem logikus gondolkodó, aki a felvilágosodás korának tudományos módszereit is alkalmazta.

340. oldal (Európa Kiadó, Budapest, 1988)
Thomas Mann üdvözlése. József Attila összes versei, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1955.
468–469. oldal.
7
A Naplók jegyzetanyagából (659. oldal): dr. Ernst Martin Benedikt (1882–1973), író, újságíró, a
Neue Freie Presse kiadója és főszerkesztője. »Die Welt bis gestern Das Exil des Volljuden Benedikt«
DiePresse com.mht
8
Az akkor szabadelvű lapot az 1848-as bécsi forradalom idején alapították, a mai Die Presse nevű
tekintélyes polgári konzervatív napilap ennek a folytatója! http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst Benedikt
9
Moritz Benedikt (1849–1920) 1872-től haláláig dolgozott a lapnál.
10
Mai neve Kvasice, Brnótól keletre, Olomouctól délre fekvő 2500 lakosú városka.
11
Magyar Zsidó Lexikon 107. oldal
5
6
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A „Genealogy/GENI” honlapja12 leírásában az alábbiakat találtam:

Rabbi Mordechai Banet

Hebrew:

Also Known As: "Mordechai ben Abraham Benet", "
"Marcus Benedict"

",

Birthdate: 1753. augusztus 12. (76)
Birthplace: Csurgó, Somogy County, Hungary
Death:
1829. augusztus 12. (76)

1. kép: Marcus Benedictust ábrázoló szédertál13
a Budapesti Zsidó Múzeum gyűjteményében

Forrás: The Jewish Museum of Budapest, Corvina Kiadó, 1987. 127. oldal

A felvilágosodáskori nagy amóra rabbiként emlegetett – hetedízigleni – ősöm istentiszteleteire a családi legendák szerint II. József császár is sokszor kocsikázott
Nikolsburgba, továbbá annyira becsülte, hogy felhatalmazta: bármikor felkeresheti.
Ismeretes másik ábrázolása és megtaláltam a mikulovi temetőben található sírjának
a fényképét.
12

Rabbi%20Mordechai%20Banet%20(1753%20-%201829)%20-%20Genealogy.html
Átmérője 22,4 cm, leltári száma: 64.423; leírása: Kék és tojáshéjszín fajansz. Közepén a híres talmudista, Marcus Benedictus neve latin betűkkel.
13

14

2‒3. kép: Marcus Benedictus képe és sírköve

Forrás: Wikipédia

Egyébként sok gyermeke volt, köztük Naftali ben Mordechai Benedict (Banet)
(1789–1857) – a dél-morvaországi Schaffa, mai nevén Safov rabbija. Az ő fiának,
Koppel Kaspar Jacob Benediktnek (1809–1879) még övénél is több ivadéka, 23
utóda született, közülük 15 érte meg a felnőttkort. Öten férfiak: közéjük tartozik a
felfedezett lapszerkesztő nagyapja, tízen pedig hölgyek: ezek egyike az ükanyám.
Ilyen számos gyermekáldás nagyon sokfelé ágazik, a már emlegetett újságíró apa és
fia mellett két hírneves orvos is származott ebből a bokorból. Az apa itt is Moritz,
de nem Bécsben, hanem Kismartonban született 1835-ben és a nevét nem k-val, hanem c-vel írta. Tehát Moritz Benedict14 orvostanár lett a bécsi egyetemen, 1861-ben
az elektroterápiából magántanári képesítést nyert. 1868-ban pedig a neurológiából
katedrát kapott, jóllehet az osztrák demokrata párt szervezése részben az ő műve
volt. Szakmájában ekkor már világhírű volt, emellett pedig a pszichológia és antropológia, továbbá az ezeken alapuló modern kriminológia terén is korszakalkotó kutatásokat végzett. 1869-től rendkívüli, 1899-től rendes tanárrá lett. Halálozási éve
1920, nagyszámú tudományos dolgozatot közölt antropológia, gyógytan, idegkór,
szem- és fülgyógyászat tárgyakban. Róla nevezték el a Benedict-szindrómát.15
14
15

Révai Nagy Lexikona III. kötet. Budapest, 1911. 100. oldal
Wikipédia; Magyar Zsidó Lexikon, 106. oldal; Garrison’s History of Neurology, 416. oldal.
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4‒6. kép: Moritz Benedict

Források: Wikipédia és Garrison’s History of Neurology

Bécsben született fia érdekes módon a budapesti orvosegyetemen tanult: Benedict
Henrik16 (1871–1926) már tanuló korában nagy szorgalommal foglalkozott fiziológiai és patológiai kémiával. Az egyetemen Klug Nándor biológiatanár asszisztense
lett; majd Freiburgban folytatta tanulmányait. 1908-ban egyetemi magántanár, 1918ban egyetemi tanár, majd egészségügyi főtanácsos, miután már 1913 óta a Szabolcs
utcai Zsidó-Kórház belgyógyászati főorvosa, majd igazgatója lett. Rendkívül nagy
tudományos munkásságot fejtett ki, főleg az anyagcsere patológiájára, az ideg és
szív kórtanára és a patológiai kémiára vonatkozólag.
7. kép: Benedict Henrik Telcs Ede
által készített mellszobra

16

16

http://hu.wikipedia.org/wiki/Benedict_Henrik

8. kép: A szobor hűlt
helye

Miután feleségem tanított a hetvenes években a „jogutód” Orvostovábbképző Intézetben (és lányom is ott született), sokat jártam a kórház udvarán. Láttam Telcs
Ede által készített szobrát a rektori épület előtt, meg szerettem volna nézni a mostani
kutatás idején is. Sajnos az intézmény fölbomlása, majd hajléktalanok szállásává
alakítása idején a mellszobor eltűnt. Egy ideig még a posztamense látható volt, majd,
amikor a Központi Múzeumi Raktárbázist építették, az is eltűnt. Temetői szarkofágja
viszont megtalálható.
9. kép: A szarkofág a Salgótarjáni úti zsidó temetőben

Unokaöccse, Benedikt Ottó17 (1897–1975) jelentős teljesítményt nyújtott a műszaki tudomány terén, végtelenül izgalmas, valódi kelet-közép-európai életsorsot
mutat be a Typotex Kiadónál, az „Életutak” sorozatban 2006-ban megjelent könyvecske. Szerzője Szentgyörgyi Zsuzsa műszaki doktor és nukleáris szakmérnök,
kezdőként dolgozott a műegyetemi professzor tanszékén. A két évtizedes személyes
ismeretségből és mások, egykori munkatársak emlékeiből kirajzolódik egy „vonzó,
összetett jellemű és néha ellentmondásosan cselekvő személyiség. Kandó Kálmán
nyomdokain jelentős eredményeket ért el a különleges villamos motorok fejlesztése
területén. Még Bécsben dolgozta ki a Benedikt-motornak elnevezett, vasúti vontatásra használt gépet. Szellemes találmánya, az autodin – a szabályozott villamos erősítőgép – széleskörű elismertséget, nemzetközi sikert hozott számára a maga korában. Ez egy berendezésben valósította meg az akkor háromgépes feladatokat, és így
a villamos hajtások különösen fontos elemévé vált. A Budapesti Műszaki Egyetemen a villamos gépek professzora lett, és önálló tanszéki kutatócsoportot hozott
létre. 1960-ban akadémiai keretben ebből alakult meg az Automatizálási Kutatócsoport, majd 1964-ben az Automatizálási Kutató Intézet, a mai SZTAKI elődje. Tiszteletére egy rövid utcát is elneveztek Lágymányoson: egy kis park szélén a Bartók
Béla utat háromszögeli a Hamzsabégi úttal.
17

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/eletrajz/html/ABC00523/01523.htm
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10‒11. kép: Benedikt Ottó életsorsát bemutató könyv címlapja,
valamint a SZTAKI székházában található szobra

12. kép: Újbudai utcanévtábla

18

PROSZNITZ ÉS BAMBERGER
De keveredjünk ki ebből a szerteágazó szövevényből és térjünk vissza a szűkebb (!)
családom körébe! Még ekkor is Morvaországba kell visszanyúlnom: Prostějov (németül Proßnitz) járási központ Kelet-Csehországban, az Olomouci kerületben, Brnotól 25‒30 km-re északkeletre. Ugyanazon a tájegységen fekszik, mint ahol Benedikt
lapszerkesztő apa és fia született: a Haná-síkságon, ami mostanában minden második keresztrejtvényben szerepel. Innen eredeztethető anyai családom másik vonulata, a Szegeden meggyökeresedett Prosznitz család, ahol a legrégebbi előd
Prosznitz Mihály. Az rejtély maradt, hogy a napóleoni kor után milyen elűzetés
sodorhatta Szegedig, születési éve 1799. Két gyűjteményben 18 lelhetők föl nyomok
róla, ezek szerint „nagykereskedő, a szegedi Szabadalmazott Kereskedelmi Testület
és a szegedi Zsidó Hitközség válaszmányi tagja. 1843-ban üzlete értékét 10 000 forintra becsülik. Kétszer kötött házasságot. Első felesége Kronstein Júlia volt. Másodszor özvegy Bambergerné, született Pollák Babettel lépett házasságra. Gyermekei voltak Cecil, Rozál, Vilmos és Johanna. A második házasságból pedig Simon.
Tagja volt a Szeged-Belvárosi Kaszinónak. 1854-ben hunyt el.” Legfiatalabb fia sírkövét megleltem a szegedi temetőben, rajta kohanita19 megjelölés vésetét találtam.
13‒14. kép: Prosznitz Simon sírköve a szegedi zsidó temetőben

A héber feliratú hátlapon halványan kivehetők a szembefordított ujjpárok

18
HABERMANN Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez. Csongrád megyei Levéltár, Szeged, 1992. 226. oldal és Kempelen Béla: Magyar zsidó családok III. Makkabi Kiadó,
Budapest reprint kötete; év nélkül, 74. oldal (Az eredeti kiadás éve 1937.)
19
A bibliai Lévi törzs leszármazottai. A hagyomány szerint a kohaniták a Szentélyben való szolgálattétel kiváltságát kapták Mózestől. Ma már nem töltenek be papi szerepet, de a vallási életben bizonyos
kiváltságok és megszorítások vonatkoznak rájuk. Elsőként hívják őket a Tóraolvasáshoz és megáldhatják
a gyülekezetet.

19

A középső leány minden bizonnyal vagyonközösítő céllal viszontházasodott mostohaanyja befogadó családjába: férje Bamberger Sámuel kereskedő lett (1827–
1874). A Szegedi Zsidó Hitközség tevékeny tagja. A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár választmányi tagja. Hitközségi elnök 1860–65-ös években. Az árvízveszély
elhárítására kölcsönt nyújt a városi tanácsnak. Tagja a Szeged-Belvárosi Kaszinónak. Szegedi királyi törvényhatósági ülnök. Városi köztörvény-hatósági bizottsági
tag. Özvegye volt férje emlékére magas tőkeértékű gimnáziumi alapítványt létesített
a kegyesrendieknél.
„Bamberger Sámuel alapítvány. Bamberger Prosznitz Rozál, elhunyt férjének emlékére 1874. évi aug. 19-én, a szegedi főgymnasiumba járó szegénysorsú, árva, jó előmenetelű, zsidó vallású egy tanuló részére 1000 frt tőkéből
álló ösztöndíj-alapítványt szervezett. A tőkét a zsidó hitközség kezeli s az ösztöndíjat is ugyanez adományozza.”
Forrás: REIZNER János: Szeged története. 1901. 338. oldal
A Szegedi Zsidó Hitközség épületének díszterme nyugatra néző ablakán szép
ólomüvegbe foglalva a Bamberger- és Prosznitz sógorok megörökíttettek, mint a
XIX. század asszimilációs második felének hitközségi elnökei:
15. kép: A Szegedi Zsidó Hitközség dísztermének nyugatra néző ablaka

Forrás: saját fénykép

Fiuk, dr. Bamberger Béla ügyvéd (1854–1906). „Hosszabb külföldi tanulmányutak után előbb Szegeden, majd Budapesten folytat ügyvédi gyakorlatot. Pénz- és
valutaszakértőnek képzi ki magát és e témában pesti hírlapokban és folyóiratokban
20

(a Pester Lloydban, a Köztelekben és a Nemzetgazdasági Szemlében) publikál. Önállóan megjelent munkái: „Az észak-amerikai valutakérdés előzményei és pénzügyi
eredményei” (1890); „A tőzsdeadó” (1895). Ezekkel elnyeri a Magyar Tudományos
Akadémia pályadíját. A Dugonics-társaságnak rendes tagja. Érdemei elismeréséül
1903-ban magyar nemesi rangra emelik ,balástyai’ előnév használatának engedélyezése mellett.”20
16‒17. kép: Bamberger Béla

A lassan követhetetlenné váló történetben térjünk vissza Prosznitz Vilmoshoz, aki
1836-ban született (halálozási éve 1899), nyolc évig volt hitközségi elnök – vele érkezünk
el a főrabbi ágához, minthogy feleségül vette Benedict Genovévát (1840–1912),21 aki a
korábbi említésben a nikolsburgi rabbi felnőtt kort megért tíz leány dédunokájának egyike.
A Széchenyi tér és a Csekonics (ma Nagy Jenő) utca sarkán épített a család egy nagyon
20
Apára és fiúra vonatkozó mindkét idézet forrása: HABERMANN Gusztáv hivatkozott kötete; 18.
oldal és Magyar Életrajzi Lexikon. 120. oldal. A fénykép forrása: Móra Ferenc Múzeum, Szeged.
21
Dr. APRÓ Ferenc ügyvéd, szegedi helytörténész szíves közlése.

21

nagy – három utcára szolgáló – házat az árvíz után. Vagyis az épület hátranyúlt a Fekete
Sas utcáig. Az emeleten lakott a népes család, a földszinten pedig a Párizsi Nagyáruház
működött. Ezzel a házzal szemben, a Csekonics és az akkor csak „Köz”-nek nevezett,22 ma
pedig Kiss Menyhért utca sarkán volt a Bamberger család háza, a háború után ebben kapott
elhelyezést a levéltár, egészen a Dóm térre költözése idejéig. Ennek a nagy teleknek a másik – Csekonics és Fekete Sas utca sarkára épített házat a Szivessy család, akikkel majd a
történet folytatódik.
18‒20. kép: A Prosznitz-ház különböző korokban23

1927 előtt

1927-ben (A szekér mögött látható Bamberger-ház még egyemeletes)

Az ötvenes években

Általam készített fotókon látható külön-külön a Bamberger-, a Prosznitz- és a Szivessy-ház, amelyek a Csekonics utca két oldalán összefüggő tömböt képeznek, végül
egy olyan kép, amely mindhármat együtt jeleníti meg.
Ugyanis ez kötötte össze a Széchenyi és a Klauzál teret a Kiss Dávid palota nyugati oldalán.
Forrás: A szegedi Széchenyi tér épületei. In: TÓTH Ferenc, szerk. Csongrád megye építészeti emlékei (Szeged, 2000.) http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/megyek_oroksege/Csongrad_megye/pages/
CSMEE/Magyar/html/Szeged15.html
22
23

22

21. kép: Bamberger-ház –
Kiss Menyhért utca és Nagy Jenő
utca sarok (ráépítés után)

23. kép: Prosznitz-ház –
Széchenyi tér és Nagy Jenő
utca sarok

22. kép: Szivessy-ház –
Nagy Jenő utca és Fekete Sas
utca sarok

24. kép: Az ötvenes években készült kép
bal peremén a Bamberger-ház,
mögötte a Szivessy-ház

A „Csongrád megye építészeti emlékei című kötet meghökkentően releváns szomszédságokkal szolgál: a Széchenyi tér 13-ban lévő 1810 körül épült Schwörtz-ház és
a mellette fekvő 14-es Neskovits-ház is már a Prosznitz-ház 1883-as fölépülése előtt
is előbb bérlet, majd tulajdon formájában Bamberger-Prosznitz-kereskedések érdekeltségében volt. Idézve a forrásból: „1875 decemberében Prosznitz Mihály fiai rőföskereskedők hirdettek a lüsztereken”. „1868 februárjában Neskovits Demeter hagyatéka, a Fekete Sas utcára átnyúló földszintes lakóház eladó, ezt 1869 őszén vásárolhatta meg az örökösöktől Bamberger Sámuel kereskedő. A Vízkor özv. Bamberger Sámuelné Prosznitz Rozália tulajdona, rajta kívül károsult Prosznitz Mihály végeskereskedő és Zóbel Lipót sörcsarnokos. 1883 májusában a ház bontásakor készült
fényképen a tetőzet már hiányzik. A telekből sajátították ki a Híd utca folytatásához
szükséges területet, és evvel a telket két részre osztották. Az új utca túloldalán maradt telekre, a Fekete Sas és Csekonics utca sarkára épült a Szivessy-ház. Az utca
innenső oldalán lévő telekre a Prosznitz-ház. Ennek építésére Prosznitz Mihály fiai
23

cég, Prosznitz Vilmos és Simon 1883 áprilisában nyújtott be kérelmet. Az Építési
Törzskönyvben azonban már a ház özv. Bamberger Sámuelné Prosznitz Rozál és
fiuk, Bamberger Béla tulajdona.”24
A telekalakítással, városszerkezeti ráhatással (végül is a Város főterének ama sarkát „dolgozta” meg a család, amelyik a hídra fölvezető főtengelyt adta) időző kitérő
után vegyünk egy más irányú elágazást: nézzük meg, Prosznitz Simon egyik lánya
miről híresült el! Prosznitz Vilmos és Benedict Genovéva frigyéből született Prosznitz Júlia (1864–1932) dédanyám, akinek unokatestvére Prosznitz Simon lánya,
Vilma. Prosznitz Vilmos féltestvérével, Simonnal és sógorával, Bamberger Sámuellel vitte tovább a Nagyáruházat, és a Szegedi Iparkamara egyik alapítójának számított, amint ez a sokáig Bartók Művelődési Központként szolgáló középület bejáratának egyik márványtábláján megörökíttetett. Prosznitz Vilma (1879–1940) híres
pszichoanalitikus lett, Júlia dédanyám pedig beházasodott a Szivessy családba.

24
T. KNOTIK Márta: „Neskovits-ház” In: TÓTH Ferenc, szerk. Csongrád megye építészeti emlékei
(Szeged, 2000.)
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KOVÁCS (PROSZNITZ) VILMA, AZ INDULÓ HAZAI
PSZICHOANALITIKUS KIKÉPZÉS „VÉDANGYALA”25
Szivessy Boriska nagyanyám unokatestvérét, az 1879-ben született Prosznitz
Vilmát Borgos Anna illette ezzel a szép epiteton ornánsszal. „Egyike volt az első
magyar női pszichoanalitikusaknak, hosszú utat járt be társadalmi és szakmai értelemben egyaránt. Nehéz családi körülmények közül érkezve, Ferenczi pácienséből
egyik legközelebbi kollégájává, majd hagyatéka kezelőjévé, a magyarországi
pszichoanalízis korai éveinek meghatározó szereplőjévé vált”.26
25. kép: Prosznitz Vilma születési anyakönyvi bejegyzése

Forrás: Szegedi Zsidó Hitközség Archivuma

Miután ez a fölívelő időszak éppen száz évvel ezelőtt zajlott, néhány pszichológussal és pszichoanalitikussal27 együtt kezdeményeztük, hogy emléktáblát állítsunk
azon a Naphegy tövében (a Mészáros és az Ág utca sarkán) álló épületen, ahol ez a
„kiképző” iskola működött, hogy maradandóan hangsúlyozzuk ebben a létfontosságú edukációban betöltött szerepét. A táblaállítás folyamatban van, a Mészáros utca
12-beli társasház lakóközösségének engedélyének megszerzése után – pozitív kimenetel esetén – a 2020. év első felében fölkerülhet a tábla a ház falára.
Prosznitz (második házasságától Kovács) Vilma 1879. október 13-án született
módos szegedi középpolgári családban, édesapja Prosznitz Simon nagykereskedő,
anyja Freund Bertha. Nagynénje, aki nekem – Lányi Pálnak – ükanyám, Benedict
Genovéva, Bécsből származott Szegedre.
Családi legendáriumunk szerint Prosznitz Vilma élete nehezen indult. Anyja fiatalon megözvegyült, három leánygyermekkel, akik közül legkisebb volt Vilma. Mi25
A tanulmány jelen alfejezete szerepelt a 2019. április 7-én Frankel Zsinagógában rendezett „Képek
a zsidó nők 20. század eleji magyarországi történetéből” című konferencián.
26
BORGOS Anna: Holnaplányok. Nők a pszichoanalízis budapesti iskolájában. Noran Libro, Budapest, 2018. 205. old.
27
Borgos Anna, dr. Pető Katalin, dr. Nyerges Katalin, dr. Vincze Anna.
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után édesapja a nagyapa (Prosznitz Mihály) második házasságában született, a családi vagyonban nem részelt, csak alkalmazottja volt a Nagyáruháznak. Így a család
gyakorlatilag nyomorgott. Lakni megtűrték őket a nagy ház emeletén, ám akkoriban
egy polgár özvegye nem dolgozhatott és nem is volt tanult foglalkozása. A három
leány közül a legidősebb, Irén szerelemből házasodhatott. Hozzáment dr. Székely
Vilmos jogászhoz. A második leány, Margit tuberkulózist kapott és meghalt. Hogy
kitörjenek a nyomorból, a 15 éves Vilmát hozzáadták sógora unokatestvéréhez, Székely Zsigmond mérnökhöz, aki 15 évvel volt idősebb. A leány kerek-perec megmondta a férfinak, hogy nem szereti, ő azonban ragaszkodott hozzá, hogy próbálják
meg a házasságot. Megígérte, hogy beleegyezik a válásba, ha felesége megtalálná
élete igazi párját. Prosznitz, immáron Székely Vilmának 21 éves korára évenkénti
egymásutánban három gyermeke született: két lány, Alice (a későbbi Bálint Alice,
aki szintén pszichoanalitikus lett) és Olga, (aki Székely-Kovács Olga néven elismert
festővé vált), végül egy fia, Ferenc. A három viselősség annyira legyengítette, hogy
súlyos tuberkulózist kapott. A tátrai hegyekbe küldték, három nem túl boldog gyermekét pedig átmenetileg nagynénjükre, Irénre bízták.
26. kép: Kovács Vilma és nővérei
Balról jobbra: Prosznitz Irén, Prosznitz Vilma, Prosznitz Margit

Forrás: Lányi Pál családi fotók

Vilma állapota minden várakozást felülmúlva javult. A szanatóriumban, mint
egyfajta „varázshegyen” megismerkedett egy vele közel egykorú fiatalemberrel, Kovács Frigyessel, a fiatal építésszel, aki testvérét látogatta. Memoárjában Judith
Dupont28 Franciaországban praktizáló pszichoanalitikus,29 Székely-Kovács Olga lánya, így emlékezik erről a varázsütésről: „Nagyapám egész életében sokat emlegette,
mennyire lenyűgözte őt a sárga blúzos ragyogó fiatal nő, akibe azonnal beleszere28
Judith DUPONT (született Budapesten, 1925. szeptember 22-én) Olga lányaként Vilma unokája.
Miután Vilma nagymamám unokatestvére, így Judith nekem eléggé távoli kuzinom.
29
Judith DUPONT, a francia pszichoanalízis fontos alakja. Jelentősen hozzájárult Ferenczi életművének és levelezésének terjesztéséhez és kiadásához egy olyan korban, amikor pszichoanalitikus körökből
Ferenczit száműzték. A Klinikai napló egy a klinikum mellett elkötelezett pszichoanalitikus írása, amely
egyben hidat is képez a magyar és a francia iskola között. Felöleli a pszichoanalízis történetének egy
jelentős részét.
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tett.”30 „Mivel férje előzetes ígéretét megszegve nem járult hozzá a váláshoz (amihez
egy nő részéről egyébként is jelentős öntörvényűség és bátorság kellett abban a korban), azt az anya hibájából mondták ki, így a gyerekeket az apának ítélték és évekig
csak titokban találkozhattak anyjukkal.
27. kép: Judith Dupont könyvének címlapja
[Székely Olga festménye alapján]

28. kép: A szerző fényképe
2011-ből

Forrás: Wikipédia

Végül az elsőszülött (akkor még) Székely Alice (sz. 1898. június 16.) 12 évesen,
két testvérével megszökött anyjához”,31 aki addigra (1908. július 12-én) már összeházasodott Kovács Frigyessel. A műépítész adoptálta a három kiskorú gyermeket,
sajátjaként nevelte föl őket és ezen túl a család nagyon szoros, szeretetteli kapcsolatban élt a naphegyi villában. Az Orvos utca 10. szám alatti gyönyörű, nagy kertes
villa sajnos a II. világháborús ostrom idején teljesen megsemmisült, helyén ma az
MTI székház található. „A villában élénk szellemi élet folyt; a rendszeres vasárnapi
vendégek között volt Berény Róbert, Weiner Leó, Varró Margit zeneiskola-igazgató
és zongoratanár, növendéke, Kentner Lajos, valamint Ferenczi Sándor és felesége,
Gizella is.”32

30
Judith DUPONT: Az idő fonalán… Analitikus útinapló. Oriold és Társai. Budapest, 2017. 19. old.
(A könyvet 2017. november 9-én ismertették az Írók Boltjában, az egyórás rendezvény videofelvétele
megtekinthető https://www.youtube.com/watch?v=zhqh15aSpFA)
31
BORGOS Anna: id. mű 206. old.
32
BORGOS Anna: id. mű 207. old.
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29. kép: Az Orvos utca 10. szám alatti egykori villa
Balról jobbra: Bálint Alice, Székely-Kovács Olga, egy ismeretlen férfi,
Kovács Vilma, Kovács Frigyes, Varró Margit

Forrás: Judith Dupont

„A nővére halála, a betegség, a válás és főleg boldogtalan gyermekei elszakítása
olyan nehéz próbatételt jelentett Vilma számára, hogy szorongásos neurotikus tünetekkel járó agórafóbia alakult ki nála. Hogy kigyógyuljon belőle, pszichoanalitikus
kezelésbe kezdett dr. Ferenczi Sándornál. Ferenczi nemcsak kigyógyította az agórafóbiából, de terápiája során arra is fölfigyelt, hogy egy különösen okos, tehetséges
és érzékeny személlyel áll szemben, aki rendelkezik minden olyan tulajdonsággal,
amitől maga is jó analitikus lehet.”33 Így „a sikeres terápia később tanítványi viszonnyá alakult, és Kovács Vilma a húszas évek elejétől már megkezdte saját praxisát. […] 1924-ben a Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület rendes tagja és Ferenczi egyik legközelebbi munkatársa és barátja lett. 1925-ben már a tanulmányi
bizottság elnöke. Az egyesületben a következő témákban tartott előadást: Egy tikeset analízise (1924); Az aktív szóbeli beavatkozás következményei és a nárcisztikus
regresszió (1926); Regresszió a kedvezően elintézett traumához (1926); Egy gyerek
maga-írta meséje (1928). Lefordította Freud Túl az örömelven című könyvét (1923)
és (Ignotusszal közösen) Önéletrajzát (1925), valamint Ferenczi 1924-ben német
nyelven megjelent Thalassáját.
33

28

Judith DUPONT: id. mű, 19. oldal.

30. kép: Sigmund Freud: A halálösztön és az életösztönök
(német eredetiben „Jenseits des Lustprinzip = Túl az örömelven”)
című kései művének címlapja

Forrás: Lányi Pál házi könyvtára

Publikált (bár nem túl sokat), szervezett, oktatott, analizált. Ugyancsak meghatározó modellként szolgált fiatalabb női kollégái (és természetesen lánya, Bálint Alice)
számára, személyes és szakmai hálózatot létrehozva maga körül. Nála szerezte analitikus kiképzését Hajdu Lilly, Hermann Alice és Kardos Erzsébet. De nála volt analitikus kiképzésen Róheim Géza, Pfeifer Zsigmond, Almásy Endre, Lóránd Sándor
és Székely Lajos is. A harmincas években Hermann Imrét is kezelte, aki első analitikusával, Révész Erzsébettel szemben Kovács Vilmát nem kedvelte túlságosan, talán mert felesége nagyon is rajongott analitikusáért.” 34
„Ferenczi egyik Ernest Joneshoz írt levelében említi Kovács Vilmát, s ebből kiderül, hogy 1923-ban már kiképző analízist is végez, méghozzá ugyancsak ’jótékony’ alapon még a valóságos Poliklinika megnyitása előtt. ’Most egy tanítvány (laikus), név szerint Kovács Vilma asszony, a Túl az örömelven fordítója, jómódú hölgy
tölti be nálam a poliklinika szerepét, ő jelenleg öt pácienst kezel (köztük két orvos
kiképzését végzi), szinte ingyen’.”35 „1931. július 1-én nyílt meg az egyesület anyagilag rossz helyzetű páciensek kezelését támogató ’Általános Ideg- és Kedélybeteg
Rendelőintézete’, a pszichoanalitikus Poliklinika, amely a gyógyító munka mellett
könyvtárnak, előadásoknak, kiképző szemináriumoknak és egyesületi összejöveteleknek is helyet adott. A rendelő megnyitása erős hivatalos ellenszélben történt, és
többek között Kovács Vilma közbenjárásának, szociális érzékenységének [világvál34
35

BORGOS Anna: id. mű 207‒208. oldal.
BORGOS Anna: id. mű 209. oldal.
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ság utáni évek! ‒ L. P.] is volt köszönhető. Az egyesület Kovács Frigyestől bérelte
az ötszobás lakást az általa épített Mészáros utca 12. számú ház földszintjén. A lakás
egy várószobából, három rendelőszobából és egy előadóteremmé alakított nagy hallból állt, itt tartották az egyesület üléseit és itt kapott helyet a könyvtár. A felnőtt és
(kezdetben nagyobbrészt) gyermek pácienseket orvosok utalták be a klinikára. Az
analitikusok ingyen dolgoztak, a páciensek, ha tudtak, fizettek egy minimális összeget (kb. öt pengőt). Minden egyesületi tagnak hat órát föl kellett ajánlania munkaidejéből erre a célra. A Poliklinika önfenntartó volt: a tagok hozzájárulásából, a kurzusok bevételéből, valamint a páciensek kisebb adományaiból működött.” 36
31. kép: Pszichoanalitikusok fehér asztalnál 1928-ban, Ferenczi Sándor
55. születésnapján a Magyar Pszichoanalitikai Egyesület tagjaival

„A harmincas évektől Kovács Vilma technikai szemináriumokat vezetett analitikusjelölteknek (az elméleti előadásokat Hermann Imre tartotta). Még 1933 áprilisában (a három héttel később elhunyt) Ferenczi javaslatára jegyzőkönyvben rögzítik a
társaság köszönetét sikeres oktatási tevékenységéért.”37 Székács-Schönberger István
(1907‒1999) akkoriban jeles tanítványa volt, később elmélyülten foglalkozott a ter36
37

30

BORGOS Anna: id. mű 211‒212. oldal.
BORGOS Anna: id. mű 213. oldal

mészettudományok és a pszichoanalízis kapcsolatával, a kreativitás analitikus elemzésével. Negyed századdal ezelőtt Judith Duponttal együtt elvégezték Kovács Vilma
összes közleményének lefordít(tat)ását, a kis könyvnek a „Fortunatus öröksége”38
tanulmánycímet adták. Egyikük a grandiózus emlékező bevezetést írta, másikuk pedig elemző utószót illesztett az öt tanulmány után.
32. kép: Kovács Vilma összes, lefordított közleményét tartalmazó könyv címlapja

Forrás: Lányi Pál házi könyvtára

Utóbbi a Ferenczihez fűződő viszony közelségét annak kiemelésével jellemzi,
hogy a mester erre a tanítványára, Kovács Vilmára bízta írásos hagyatékának gondozását. Ez két fő területet ölelt föl: a ’Klinikai napló’ című művet és a kiterjedt
levelezést Sigmund Freud és Ferenczi Sándor között. „A hagyaték kisebb része még
Kovács Vilma életében, mint Ferenczi: Bausteine zur Psychoanalyse III. és IV. kötete jelent meg. Kovács Vilma 1940-ben bekövetkezett halála után a tudományos
anyag már Angliában tartózkodó veje, a neves analitikus, Bálint Mihály birtokába
került, aki azonban a zavaros háborús idők, valamint saját kiterjedt és nagy jelentőségű tudományos tevékenysége következtében nem folytathatta Ferenczi kéziratainak sajtó alá rendezését. Bálint halála után a hatalmas hagyaték39 gondozását Kovács
38
KOVÁCS Vilma: Fortunátus öröksége. [Összegyűjtött tanulmányok.] Párbeszéd könyvek, Budapest, 1993. 84 oldal.
39
Rendkívüli jogi- és territoriális bonyolultsága miatt nem térek ki arra a kicsinyes vitára, amely Anna
Freud és Judith Dupont között zajlott a Ferenczi-hagyaték Angliában, vagy Franciaországban (angolul
vagy franciául) történő kiadásának elsőségéért Kovács Vilma távozása után negyedszázaddal
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Vilma unokája, dr. Judith Dupont vállalta, akinek szerkesztésében a rendkívül értékes, mai ismereteink szerint is meglepően korszerű gondolatokat tartalmazó anyag
jó iramban került közlésre.”40
33‒35 kép: Ferenczi „Klinikai napló” angol és hazai kiadása, valamint
a „Levelezés” első kötetének címlapjai

Források: Amazon, antikvárium.hu és Libri

40

32

SZÉKÁCS-SCHÖNBERGER István: Utószó. In: KOVÁCS Vilma, Fotunatus, 1993. 77. oldal.

36. kép: Anna Freud és Kovács Vilma a 15. Nemzetközi Pszichoanalitikus
Kongresszuson, Párizs, 1938.

Forrás: Judith Dupont; Fotó: Edward Bibring

Visszatérve Kovács Vilmának az analitikusok képzésében alkalmazott sajátos
módszerére (amellyel Székács-Schönberger szerint két-három évtizeddel megelőzte
korát: „[…] gondolatmenetének kiindulópontja az volt, hogy a kiképzés központi
eleme a kontroll-analízis. A nemzetközi egyesület kiképzési rendje szerint ezt nem
a jelölt első analitikusának kell végeznie, a kontroll-analízist egy arra kijelölt másik
analitikus végzi, akinek a jelölt egy-két betegéről nem analitikus szituációban számol be. Kovács Vilma a kontrollnak ezt a formáját felszínesnek tartotta; ha ui. ennek
folyamán kiderül, hogy a jelölt a referált betegét saját konfliktusainak következtében
nem tudja megfelelően megérteni – amire a tapasztalat szerint bőven volt példa –,
úgy a kontroll-analitikus kénytelen azt javasolni, hogy a jelölt menjen vissza eredeti
analitikusához közben fölmerült, el nem intézett konfliktusa tisztázása érdekében.
Ezért Kovács Vilma azt tartotta helyesnek, hogy a jelölt kontroll-analízisét annál az
analitikusnál folytassa, akinél kiképzését elkezdte. A kontroll-analízis folyamán, a
beteg problémájával való foglalkozás közben igen gyakran kerülnek felszínre a jelölt
addigi analízisében még föl nem merült problémák, személyiségének rejtett és az
analitikus tevékenységet gátló sajátosságai.
Ha a jelölt személyi- és kontroll-analízisét ugyanaz az analitikus végzi, az lehetővé teszi, hogy a jelölt analízise és nem az analitikus szituáción kívül végzett szu33

pervíziója keretében mélyebb szinten elsajátíthassa a pszichoanalitikus kezelés
egyik legfontosabb elemének, saját viszontáttételének a fölhasználását. Ez előfeltétele annak, hogy a beteggel szemben valóban pártatlan lehessen. Így azt lehet mondani, hogy a helyes kezelések elsajátításának legfontosabb eszköze az analitikus viszontáttételének minél tökéletesebb és állandó szemmel tartása és kontrollja, ami
érthető módon csak a jelölt kontroll-analízisének analitikus helyzetében történhet
meg kielégítő módon.”41
Mindezeket a fő működési terepének tekinthető kiképzési elveket, technikákat
1933-ban közzétett tanulmányában írja le igen részletesen.42 A munkája történeti áttekintést is tartalmaz az analitikusképzés kezdeteiről, majd pedig igen eredeti módon
taglalja saját módszertanát. Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az analitikus
szert tegyen arra a belső rugalmasságra, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy olyan
pácienseket kísérjen, akiknek a személyisége teljesen különbözik az övétől. Majd
megemlíti az analitikus helyzet óhatatlan aszimmetriáját, amelyet a jelölt jobban fölismer, ha maga is analízisbe jár, amikor valaki más analízisére vállalkozik. Egyébként ezt a fő művét több nyelvre lefordították és a benne tárgyalt szisztémát sokfelé
alkalmazzák.
37‒38. kép: Kovács-Prosznitz Vilma két arcképe

Forrás: internet, Psychoanalytikerinnen.
Biografisches Lexikon

Forrás: Judith Dupont

Ugyanott, kiemelések az eredetiben, 81‒82. oldal.
KOVÁCS Vilma: Kiképző analízis és kontroll-analízis. Budapest, (1933). In: FREUD et alii.: Lélekelemzési tanulmányok. Párbeszéd, T-Twins, Budapest, 1993. 67–76. oldal.
41
42

34

És akkor a vég… „1938 telén, az Anschluß után az egyre aggasztóbb politikai
helyzetben férjével Párizsba látogatott a már ott tartózkodó fiatalabb lányához, Székely-Kovács Olgához és családjához. De a megélhetés nem bizonyult egyszerűnek.
Kovács Frigyes számára lehetetlen volt ott újrakezdeni építészkarrierjét. Kovács
Vilma jól beszélt franciául, kapcsolatba lépett francia analitikusokkal, Marie Bonaparte pácienseket is biztosított volna neki, de férje, mint e tekintetben hagyományos
középosztálybeli polgár, nehezen viselte volna, ha felesége tartja el, ezért végül néhány hónap múlva, még a háború kitörése előtt, visszatértek Budapestre.
1939 augusztusában, már a manchesteri emigrációban váratlanul meghal lánya,
Bálint Alice, ami alapjaiban rendíti meg életének menetét és további célját. Lelkiállapotáról és mindennapjairól családi levelek, mindenekelőtt Székely-Kovács Olgával folytatott levelezése ad képet. A levelek nemcsak a lánya elvesztése után maradt
gyászt és űrt érzékeltetik, de azt az elemien szoros és szeretetteli kapcsolatot is,
amely Kovács Vilmát mindkét lányához fűzte.”43
„Kovács Vilma 1940. május 21-én halt meg epehólyag-gyulladás perforációjából
kialakult hashártyagyulladásban. Lányát kilenc hónappal élte túl – ezt akár szimbolikusan is értelmezhetjük: még kilenc hónapig ’hordta magában’, ha nem is a testében, de [gyászmunkás ‒ L. P.] emlékezetében. Alice özvegye, Bálint Mihály levélben számol be párizsi sógornőjének anyósa haláláról, s egyben elővételezi a közeledő szörnyűségeket. ’Kicsi Olgám, most jött meg a távirat, hogy Anyus meghalt.
Múlt szombaton kaptam egy levelet az orvostól, amiben leírta a betegség lefolyását
és a műtétkor talált helyzetet, és én már tudtam, hogy a fölépülés többé-kevésbé lehetetlen. Most már valószínűleg te is tudod, hogy az epehólyag-gyulladás kiújult,
perforált, és általános hashártyagyulladásba ment át. Anyusnak talán jobb, hogy
megszabadult a közelgő borzalmaktól. És szenvedélyes természete nem fogadta
volna el a tényt, hogy Alice itt hagyott minket. De nekünk nagyon fájdalmas lesz. A
világ még üresebbé vált, mi pedig még szegényebbekké’.”44

BORGOS Anna: id. mű 217‒218. oldal.
BORGOS Anna: id. mű 220. oldal. E levelet a The American Journal of Psychoanalysis,2002, 62(4):
363. közli, ezt Borgos Anna saját fordítás alapján iktatta könyvébe.
43
44
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SZIVESSY
Immár a szűkebb anyai ághoz érkezve, ükapámmal kell kezdenem: a család ősének „az
1813. február 2-án Kismartonban született Szivesy József tekinthető (meghalt 1876. január
23.), aki vezérigazgatója volt a Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnak. Eredetileg Josef
Herz néven született, 1845-ben kérte a névváltoztatást. „A takarékpénztárak intézményének
gondolatát hazánkban Fáy András honosította meg a Pesti Hazai Első Takarékpénztár felállításával. Ennek példájára, az alapítási időt tekintve, a Szeged-Csongrádi Takaréktár tízedikként jött létre. Alapítása kiválóan Klauzál Gábor buzgólkodásának köszönhető, ki az
uzsora óriási dúlásait igyekezett ezzel meggátolni. Rendezett viszonyú nagybirtokosok is
csak 12‒15% kamatra kaptak kölcsönt, a szorongatott adósok pedig 25, sőt 40‒50%-ot is
fizettek. Az 1840. évben életbe lépett váltótörvény és váltó eljárás útján már nem egy tekintélyes gazda jutott hirtelen tönkre. A közönség általában a magántőkepénzesekre volt
utalva, mert az árvatár részéről betáblázás mellett nyújtott kölcsönök a hiteligényeket kielégíteni képesek nem voltak. Első elnöke Klauzál Gábor volt, igazgatója Szivesy József”.45
Szivesy József 31 év alatt a legkülönbözőbb szerepeket vitte, volt könyvvezetési, majd
ügyészi feladatköre, később vezérigazgatói megbízatása is. Alapító tagja lett a Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegyletnek. 1859-ben belép az újjászervezett Szeged-Belvárosi Kaszinóba, annak színházi választmányának tagja. Később a Zsidó Elemi Iskola felügyelőbizottsági elnöke, több alapítványt tett feleségével.”46 „Az 1873. évi nagy pénzügyi válság a
Szeged-Csongrádi Takarékpénztárra semmiféle hátrányos hatással nem volt. Az intézet a
közönség bizalmát ekkor már oly mérvben bírta, hogy Szivesy József igazgatónak 1876ban az intézet helyiségében elkövetett, különben is az intézeti ügyekkel összefüggésben
nem állott öngyilkossága sem idézett elő nagyobb változásokat.”47
39‒40. kép: A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár Baumhorn Lipót által tervezett épülete

REIZNER János: Szeged története. Szeged, 1899‒1900. ~ 517. oldal.
HABERMANN id. mű, 267. oldal.
47
REIZNER id. mű, 518. oldal.
45
46
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41. kép: Szivesy József sírköve

„Fia, dr. Szivessy László (1852–1906) ügyvéd, városi törvényhatósági bizottsági tag,
az ügyvédi kamara választmányi tagja”48 és a Zsidó Hitközség árvaszéki elnöke, később
ügyésze. Fölépíttette az árvíz utáni években a család belvárosi emeletes sarokházát a fentebb már körülhatárolt telken. A kultúra pártolásában nagyon jeleskedett, még joghallgatóként tagja lett az 1870. május 29-én alapított Szabadkőműves Árpád Páholynak. „A
szabadkőművesség a felvilágosodás, a polgárság eszméit közvetítette. A páholyok közéletiségének tartalma területenként változott, a politika tekintetében széles skálán mozgott, és nagy általánosságban az antiklerikalizmus, a liberalizmus, és nem utolsó sorban
a demokratikus elvek jellemezték. A délvidéki városok művelődését alakítani szándékozó kezdeményezések egyikeként Szabadkán, a Bárány Szállóban 1900. február 7-én
megtartott ülésen megjelent dr. Szivessy főmester testvér vezetésével megalapították a
zombori és a szabadkai Szabad Lyceumot”49
Dédapám a főgimnáziumban osztálytársa és közeli barátja volt Löw Immánuel
főrabbinak. Most, 2019 tavaszán, amidőn végre könyvbe kerültek a tudós rabbi művei, az első kötet Goldmark terembeli bemutatóján tudtam meg, hogy első lipcsei
egyetemi etnokulturális értekezését neki ajánlotta frigyajándékul. A 28 oldalas tanulmány címe A csók, „tartalmát fejezetcímei érzékeltetik: Kik, hol, mikor csókolnak? A csók a Szentírásban, a költészetben, a hagyományban, a közmondásokban.
Ézsau megcsókolta Jákobot. Scheiber Sándor Löw e tanulmányának a zsidó néprajzban betöltött kezdeményező jellegét hangsúlyozta.”50
Nagy becsben tartott könyvem a Virág és vallás – Hidvégi Máté professzor megkülönböztetett megbecsüléssel bejegyzett dedikációjából értesültem erről a megtisztelő tényről.
KEMPELEN id. mű, 36. oldal.
KISS Gusztáv: Gondolatok a szabadkőművesség és a szabadkai polgárság kapcsolatáról.
http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/16/kiss.html
50
PÉTER László: Löw Immánuel. Tanulmányok. MTA – SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2015. 15‒16. oldal.
48
49
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42. kép: Löw Immánuel ‒ 2019 tavaszán megjelent ‒
válogatott műveinek első kötete

Pár nappal később szegedi kutatóutam alkalmából a Hitközség Archívumának helyiségében Ábrahám Vera is csodálatos meglepetéssel szolgált ugyanennek a dédszülői házasságnak a kellékével, amit az örömszülők ajándékoztak a jegyeseknek
1882-ben.
43‒44. kép: A dédszülői házasság kelléke 1882-ből

Az erősen sérült hüpe51

Ábrahám Vera restaurálás után bemutatja a hüpét

Bányai Viktória tanulmányának olvastán volt tudomásom arról, hogy ükanyám
ajándéka a hitközség tulajdonában maradt és sok további házasságkötésnek volt tanúja. De hogy ezt saját szememmel is láthatom, arra álmomban sem gondoltam.
51
E kép forrása: TÓTH István (szerk.): Zsidók Szeged társadalmában. Móra Ferenc Múzeum, Szeged,
2014. 299. oldal.
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Ideiktatom a vonatkozó részletet idézve:
„1.5. ESKÜVŐI BALDACHIN (HÜPE) A zsidó esküvői szertartás középpontja
a négy oszlopra kifeszített textil, ami ilyen módon sátrat, tetőt (hupa/hüpe) ad az ifjú
pár feje fölé. A 16. századtól ismert, bizonyított a használata. A textillel kapcsolatban nincs előírás, lehet egy talit (imakendő) is, fátyol jellegű, szép esésű anyag vagy
épp egy kifejezetten erre a célra készített, hímzett textil is. A magyarországi hímzett
hüpék leggyakoribb felirata egy Jeremiás könyvéből vett idézett: „vígság hangja és
öröm hangja, vőlegény hangja és menyasszony hangja” (Jer 33,11). A szegedi hüpe
számára azonban az Énekek énekéből választottak idézetet. A hüpét – a felirat tanúsága szerint – Prosznitz Vilmosné adományozta a szegedi hitközségnek lánya esküvője alkalmából. Az esküvő 1882. május 28-án volt, azonban csak az 1886-ról szóló
éves jelentésben tudósítanak az adományról, és egyben arról, hogy a Nőegylet magára vállalta a régi baldachin javítását. […]
Feliratai:

A körívben héberül és magyarul az Énekek éneke 6,3 verse:
„Én szerettemé vagyok s szerettem enyém.”
Középen:
Adományozta Pigla Prosznitz asszony, a lánya esküvője napján
Sziván hó 10, 5642 Az oldalsó sávban: Prosznitz Vilmosné Benedict Genovéfa
MDCCCLXXXII Máj. XXVIII.”52
45‒46. kép: Szivessy László és Prosznitz Júlia hüpéje

52
Szegedi Judaisztikai Közlemények 3. szám BÁNYAI Viktória: A Szegedi Zsidó Hitközség tulajdonában lévő textiltárgyak: feliratok, adományozók, Szeged, 2017. 32. oldal.
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Dr. Szivessy László – Tonelli Sándor Szeged monográfiája szerint –„a liberalizmus egyik oszlopa volt”.53 Amidőn „1892. szeptember 19-én Kossuth 90. születésnapját ünnepelték, a törvényhatósági közgyűlés Szivessy László dr. indítványára üdvözlő táviratot küldött Kossuth Lajosnak, a Budapesti sugárutat pedig Kossuth Lajos
sugárútnak nevezte el. A »turini remete« 1894. március 21-i halála után pedig a közgyűlés Kossuth Lajos emlékére ösztöndíjat létesített a jogászutánpótlás nevelésének
támogatására.”54
47‒48. kép: Szivessy László hitközségi elöljáróként végzett áldozatos szolgálatait
a zsinagógában ablak és márványtábla is őrzi

Hevesi Andrea szorgos kutatómunkájának köszönhetően rátaláltunk néhány
olyan szabadkőműves dokumentumra, amelyek főmesteri feladatainak teljesítése
közben születtek évről évre a XIX. század végén.

53
KISS Ferenc–Sz. SZIGETHY Vilmos–TONELLI Sándor szerkesztésében: Szeged. A magyar városok monográfiája kiadóhivatala. Budapest, 1927. 32. oldal.
54
REIZNER id. mű, 718. oldal.
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49‒51. kép: Szabadkőműves dokumentumok a XIX. század végéről

A három címlap forrása a Somogyi Károly városi és megyei Könyvtár, Szeged

Dr. Szivessy László a szegedi művészeti élet pártfogója. Az ő feleségének, Prosznitz
Júliának a neve szerepel – nyomtatásban – Dankó Pista 3 szegedi eredeti magyar népdal
c. nótásfüzetének (Op. 7.) a címlapján: dr. Szivessy Lászlóné Prosznitz Júlia úrnő Ő Nagyságának kiváló tisztelettel ajánlva. A család – valószínűleg – anyagilag támogatta Dankó A
Zsellérleány c. darabjának a szegedi bemutatóját (1886. dec. 10.)55

55

Dr. APRÓ Ferenc: Képek a szegedi zsidóság múltjából. Gradus ad Parnassum Könyvkiadó, Szeged, 2014.
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Őrzök egy anyámtól kapott megsárgult lapot a Délmagyarország 60 évnél régebbi
számából.56
52. kép: A Délmagyarország 1958. szeptember 23-i számának 4. oldala

56
ÚR György: Juhász Gyula ifjúsága. Szeged, 1958. (Szerzői kiadásban kötetbe rendezve, egyébként
a napilap folytatásokban közölte.)
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53‒55. kép: Búcsú a dédszülők korától a tóratekercset formázó családi sírkő képével

A harmadik kép jobb szélén lévő rozsdás szögezésű ónlemezen (kicsiben a középső kép közepén)
sejlik a szabadkőművesség jele

Áttérek Anyám fölmenőinek múlt századi két nemzedéke krónikájára, mert köztük is
nagyon sokan vittek érdekes és kiemelkedő hatású szerepköröket. Dr. Szivessy László
(Szeged, 1852. november 29.–Szeged, 1906. június 6.) dédapámnak öt gyermeke volt, közülük a legidősebb: „dr. Szivessy Lehel (Szeged, 1883. augusztus 10.–Auschwitz, 1944.)
anyja Prosznitz Julianna (Szeged, 1864. július 11.–Szeged, 1936. szeptember 15.) volt. Is43

koláit Szegeden, a piarista gimnáziumban végezte, ahol 1901. augusztus 10-én szerzett
érettségi bizonyítványt.”57 (Osztálytársa volt Landesberg Jenő apai nagyapámnak és így
Juhász Gyulának is. A Szivessy-házban nagy könyvtár volt és a gimnazista fiúk önképzőkört „játszottak”, ezeknek mind a költő, mind pedig a fivér osztálytársa, Balázs Béla állandó
aktív szereplője volt.)58 „Ezt követően a kolozsvári egyetemen jogot hallgatott és 1905.
november 29-én tette le első jogtudományi szigorlatát. 1903–1904-ig önkéntes évét a
46-os gyalogezredben töltötte le. Majd joggyakorlatra ment. 1906. november 3-án megszerezte a doktorátust. 1911-ben Szegeden ügyvédi gyakorlatot kezdett. Csekonics u. 4. alatt
tartott fenn irodát. 1914. július 27-én bevonul katonának hadnagyként, 1915. január 5-én
főhadnagy a 46-os gyalogezredben. 37 hónap frontszolgálatot teljesített. Századparancsnok
volt és számos kitüntetés tulajdonosa. 1917. május 31-én katolizált. A Kúria ügyvédi tanácsának tagja,59 1931. január 24-én kormányfőtanácsosi kinevezése alkalmából díszvacsorát
rendeznek tiszteletére. 1936. április 12-én Szabadtéri játékok címen ír a Délmagyarország
napilapban, a Szent Kereszt Egyesület elnöke. 1944-ben gettózás alá esik és deportálják, az
auschwitzi lágerben halt meg a második házasságában született kiskorú Ilonka leányával
együtt. Az első házasságából származó három felnőtt lánya – Aliz és Mária ikrek (1919–
2012), illetve Klára (1923–1999) – túlélte a soát és mindannyian Budapesten mentek férjhez a háború után. Megözvegyülése után kötött második házasságából született Ilonka nevű
lánya, aki Auschwitzban bakfiskorban elpusztult.
56‒58. kép: Néhány fotó Szivessy Lehel életéből

A Dunakorzón díszmagyarban

Megözvegyülése után második
feleségével, Braun Máriával

Jogász rendezvényen

57
HABERMANN Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez. Csongrád megyei Levéltár, Szeged, 1992. 267. oldal.
58
ÚR György: Juhász Gyula ifjúsága. Szeged, 1958.
59
KEMPELEN Béla: Magyar zsidó családok III. Makkabi Kiadó, Budapest reprint kötete; év nélkül,
36. oldal (Az eredeti kiadás éve 1937.)
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59‒61. kép: Fotók Szivessy Lehel gyermekeiről

Az épp 100 éve született ikrek: Alíz és Mária

Már gyászolva édesanyjukat

Itt kistestvérükkel négyesben

Jelképes síremléke a szegedi katolikus Belvárosi Temetőben található, a Fogadalmi Templom építéséhez a keresztelőkápolna kerek ablakával járult hozzá családja
a három nagyobbik lány nevét megörökítve.
62. kép: Szivessy Lehel jelképes síremléke

Magyarázatképpen első felesége 1886‒1924 között élt, a soá áldozataként meghalt kislány
a második házasságban született 1932-ben
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63. kép: A Fogadalmi templom keresztelő kápolnájának egyik ablaka

A másodszülött Szivessy Tibor (Szeged, 1884. szeptember 29.–Budapest, 1963. november 22.) a szegedi Baross Gábor nevét viselő Főreálgimnáziumba járt, osztálytársa volt
Bauer Herbert, aki Balázs Béla néven lett nemzetközi hírű író és filmesztéta. Nagybátyám
„tanulmányait a budapesti műegyetemen és a berlin-charlottenburgi főiskolán végezte, hol
1907-ben kapott oklevelet. Ezt követően Berlinben és Budapesten különböző tervezőirodákban működött, majd 1909-ben saját építészeti irodát nyitott, mely 1949 elejéig állott
fenn. Már korán csatlakozott az építészek ama csoportjához, mely a történelmi stílusokból
válogató eklektikával szemben Lechner Ödön szellemében keresett formailag újat. Terveit
legnagyobbrészt Jánszky Bélával készítette, kivel 1909-től 1916-ig, majd 1925-től 1932-ig
társas viszonyban állott. Közös műveik: a kecskeméti művésztelep (1912), a Városi Kaszinó és bérház ugyanott, a zebegényi templom, a Festetics palota, a Ferencvárosi Torna
Klub sporttelepe és klubháza, a CEU Nádor utcai épülete, P. Márkus Emília hűvösvölgyi
villája, a Puskin (volt Fórum) Filmszínház belső kialakítása és az Uránia Filmszínház átépítése. A pesterzsébeti reálgimnázium tervével a Lechner Ödön Társaság aranyérmét
nyerték el. A fentiekkel együtt több mint 200 kivitelezett műve ismeretes; középületek és
művészi bérvillák. 1949-től 1959-ig, nyugalomba vonulásáig az Általános Épülettervező
Vállalat irányító tervezője volt.”60
64. kép: Szegedi szülőházának falán centenáriumi emléktáblát avattunk
a MTESZ és a Városi Tanács nevében

60
Életrajzi lexikon Magyar Elektronikus Könyvtár (oldalszám nélkül) és VIDOS Zoltán: Szivessy
Tibor aranydiplomás építészmérnök (Magyar Építőművészet 1964. 1. sz.).
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Az építőművész óriási életművet hagyott az utókorra: szerte az országban és Trianon előtt a Felvidéken, Bácskában és a Partiumban is épített. De például az ország
„közepén, Kecskeméten évszázad múltán így emlékeztek az építészpáros tevékenységéről: Az első világháború előtt „még túlnyomórészt beépítetlen Rákóczi úton
1911 decemberében kapott lakhatási engedélyt az egykori Városi (Úri) Kaszinó és a
Gazdasági Egyesület Székháza. Az épületpár építészeti megoldásai, homlokzati kiképzése természetesen a »Fiatalok« törekvéseit tükrözi (pl. aszimmetria, koporsófedél lezárású és többszörösen osztott kialakítású ablakok, népi eredetű ornamentikával díszített fafaragványok, sima magas oromfalakhoz kapcsolt meredek nyeregtetők)”,61 melynek alapjairól a későbbiekben így írt Szivessy alkotótársa, Jánszky:
„Közelebb jutottak a magyar nép lelkéhez. Olyan anyagokat, olyan építészeti elemeket használnak fel, amilyeneket a magyar nép évszázadok óta használt már, tehát
amelyeken ki is alakulhatott és tökéletesíthető volt a magyar formaképzés mikéntje.”62 Az építészek a Kecskeméti Művésztelep tagjai voltak, így nem meglepő,
hogy épületeik díszítésében a kolónia képző- és iparművész tagjai is részt vettek. A
kaszinó esetében Iványi Grünwald Béla például kívül is (a főhomlokzat hármas
oromzatára festett és sajnos elpusztult allegorikus kompozícióival) és belül is (a díszterem Uzsonna című pannójával) gazdagította az épületet. A zárópárkány plasztikai
díszítését Kisfaludi Strobl Zsigmond, míg az enteriőrt, köztük a nagyterem dekorációját Falus Elek (a díszítőfestés kivitelezésében Herman Lipót segítette) készítette.
65‒66. kép: Kecskeméti Városi Kaszinó terve és homlokzata a népi ácsmunkák stílusában

1910‒1912 között épült fel a katolikus egyház II. bérháza a Nagytemplommal
szemben, amelyet azonban sajnos 1964-ben lebontottak. A kétemeletes, három lépcsőházas saroképületben a 16 bérlakás mellett egykor többek között a Szentháromság Gyógyszertár működött. Kisfaludi Stróbl homlokzati szobrokkal (Árpád-házi
61
Ifj. GYERGYÁDESZ László–IVÁNYOSI-SZABÓ András–IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor–LOVAS
Dániel: Kecskemét. Értékőrző helytörténeti weblap http://www.bacstudastar.hu
62
Uo.
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szentek és Szent Miklós, ma a Sarlós Boldogasszony-kápolna közelében kaptak új
elhelyezést), míg Iványi Grünwald (a Hit-Remény-Szeretet a középső oromzaton) és
Bornemisza Géza (a katolikus egyház címerét vivő két angyal ugyanott) falképekkel
ékesítette az épületet.
Rendkívüli sikerük volt a húszas években: a két nagy mozi átépítése, mind a Fórum (mai nevén Puskin), mind pedig az Uránia nagyon különleges feladatot jelentett.
67. kép: A Puskin mozi előterében 25 évig emléktábla hirdette
az alkotók tehetségét, mára eltűnt…

68. kép: Az Uránia mozi nagyterme
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A művészvillák közül Márkus Emília színésznő számára terveztek nagyon magas
komfortigényű lakhelyet, de másoknak is építettek hasonlókat.
69‒70. kép: Márkus Emília színésznő villájának külső tömbje és belső fogadótere

71. kép: Udvaros (Ungár) Oszkár termény-nagykereskedő villája
Törökvész – Virágárok utca 3.

Szülővárosában két középületet tervezett Szivessy Tibor, a ma is működő fogklinikát és a régebben lebontott Ilona utcai hűtőházat.
72. kép: A ma is működő
fogklinika

73. kép. A régebben lebontott Ilona
utcai hűtőház
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A Wikipédia nagyon részletes szócikkben sorolja föl a tervezett, pályázott és
megvalósult épületeket:
Önálló és Jánszky Béla közreműködése nélküli művei, ismert épületei
1922. Baja, Oroszlán utca 2/B. – Rövid utca 3., Kőhegyi-szanatórium és lakóház
1923. Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 20., Csetényi-villa
1923. Budapest, Széll Kálmán tér 18. – Ignotus utca 13., emeletátalakítás (eredeti:
Fekete Elek, 1892)
1923. Szombathely, Welther Károly utca 1. – Széll Kálmán utca 35., Láng Ármin
lakóháza
1924. Budapest, Rottenbiller utca 38., lakóház [átalakítva]
1933. Budapest, Victor Hugo utca 5., lakóház (emeletráépítés: Sz. T., 1940)
1933. Budapest, Fodor utca 4., villa (kerítés, 1934)
1933–1934. Budapest, Piroska utca 3., Kempfner Jenő és neje lakóháza
1934–1935. Budapest, Lotz Károly utca 16., villa [átépítve]
1935. Budapest, Bocskai út 7., lakóház
1936. Budapest, Németvölgyi út 15., Semlér Elemérné villája
1936–1937. Szeged, Tisza Lajos körút 66., Tóth-szanatórium
1937. Budapest, Berényi utca 4/B., villa
1940–1941. Budapest, Lepke utca 23.
1941. Budapest, Vármegye utca 15., lakóház (kerámia: Kovács Margit)
1941. Budapest, Városligeti fasor 8/B., társasház
74. kép: Budapest, Városligeti fasor 8/B szám alatti társasház

1941–1942. Budapest, Kapás utca 46., bérház (Jálics Ernő szobrával)
1948. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil utca, társasház (Tárnok Vilmossal és Vidos
Zoltánnal, előtér kerámia: Kovács Margit)
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Tervek, emlékművek; elpusztult, azonosítatlan és bizonytalan épületek
1919. Szeged, Wesselényi utca 2–4. – Deák Ferenc utca 18. „Dugonics-Mozgó”
(Belvárosi Mozi és Vigadó) terve
1922 k. Szombathely, Leszámítolási Bank épülete [helye és állapota ismeretlen]
1923. Budapest, Széher út, az építész nyaralója [pontos helye bizonytalan]
1925. Budapest, Radnóti Miklós utca – Pannónia utca, állami bérházak pályaterve
1932. Kaposvár, Rákóczi tér, a 44-es somogyi gyalogezred emlékműve (Jálics Ernővel)
1933. Balatoni villa terve
1934. Szeged, Hősi emlékmű pályaterve
1935 k. filmszínház terve
1935 k. Budapest, Károly körút, bérház terve
1937 k. Budapest, budai villa [helye és állapota ismeretlen]
Szeged, hűtőház [helye és állapota ismeretlen]
Jánszky Bélával közösen alkotott műveik, ismert épületeik
1911. Budapest, Dankó utca 22., lakóház
1911. Kecskemét, Rákóczi út 5. – Mátyási utca, bérház
1911. Kecskemét, Rákóczi út 3. – Klapka utca 1–3., Lakóház és Gazdasági Kaszinó
1911. Kecskemét, Bethlen körút 65., Mátyás téri elemi iskola (díszítés: Falus Elek)
1911. Kecskemét-Műkertváros, Művésztelep utca 2–8., villák és műteremház [átalakítva, a festőiskola épülete elpusztult]
1911 k. Szolnok, Szapáry út 28., Kádár cukrászda (díszítés: Falus Elek) [pusztulóban]
1912. Budapest, Hűvösvölgyi út 85., Márkus Emília színésznő villája
1912–1913. Budapest, Ág utca 3., Somló-villa
1913. Baja, Deák Ferenc utca 6., Szanatórium
1914 k. Cegléd, Széchenyi út 16. – Köztársaság utca, internátus
1914–1915. Budapest, Nádor utca 11., Festetics-palota
1926. Budapest, Kossuth Lajos utca 18., Fórum mozi kialakítása
1926. Budapest–Pestszentlőrinc, Üllői út 380–382. – Építő út 1., elemi iskola és
óvoda [teljesen átalakítva]
1926–1927. Budapest, Bástya utca 20., Weiner-ház
1926–1927. Budapest-Pestszentlőrinc, Kossuth tér 2., iskola
1927 k. Baja, Szabadság utca 28., Geiringer János gyógyszertára és lakóháza
1927–1929. Budapest–Pesterzsébet, Török Flóris utca 89. – Emlékezés tere, Kossuth
Lajos középiskola
1928 k. Baja, Köztársaság tér 5., vármegyei bérházak
1928. Budapest, Radnóti Miklós utca 21/B. – Pannónia utca 23., Heisler Ignác Szállítmányozási Rt. lakóháza
1928. Szolnok, Táncsics Mihály utca 3., lakóház
1928–1929. Budapest, Szemlőhegy utca 23/B. – Vérhalom utca
1928–1929. Budapest–Pesterzsébet, Török Flóris utca 84., Pesterzsébeti Református
Egyház bérháza
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1929. Szentgotthárd, Hunyadi utca 31., Óragyár átalakítása Iskolaszanatóriummá
[azóta átalakítva]
1929. Debrecen, Vásáry István utca 7., Balogh Gábor bérháza [átalakítva]
1929–1930. Budapest, Rákóczi út 21., Uránia mozi belső átalakítása (eredeti:
Schmal Henrik, 1895 k.)
1931. Budapest, Virág árok utca 3., villa
1931. Budapest, Muskotály utca 33. – Nedecvár utca 6., villa
1932. Budapest, Vérhalom utca 31/E., villa
1932. Budapest, Toldy Ferenc utca 68., lakóház
Tervek, emlékművek; elpusztult, azonosítatlan és bizonytalan épületek
1909–1911. Budapest, Üllői út 131. – Hungária körút, FTC klubház és sportpálya
(Matyók Aladárral) [elpusztult]
1911. Budapest, MTK sporttelepe (Pobuda Tivadarral) [állapota ismeretlen]
1911 k. Kecskemét, Dragoni-villa, Teleki László utca 1/A. [szerzőségük bizonytalan]
1911. Szeged, Feketesas utca 25. – Tisza Lajos körút 50., Gazdasági és Iparbank
székházának terve
1911. Mindszent, Takarékpénztár Intézeti házának pályaterve
1912 k. Debrecen, DMKE Internátus [elpusztult]
1912 k. Baja, Szent Antal és a Szarvas Gábor utca sarka környéke, Szász János háza
[elpusztult]
1912 k. Törökszentmiklós, Takarékpénztár [helye és állapota ismeretlen]
1912 k. Zombor [SRB], Singer-ház [helye és állapota ismeretlen]
1912 k. Zombor [SRB], áruház [helye és állapota ismeretlen]
1912. Zombor [SRB], Weidinger-ház [helye és állapota ismeretlen]
1912. Szolnok, Szapáry út 31., Szolnoki Hitelbank épülete [elpusztult]
1912–1913. Kecskemét, Széchenyi tér, római katolikus egyház bérháza [elpusztult,
szobrok: Kisfaludi Strobl Zsigmond]
1913. Kassa [SK], Rákóczi emlékmúzeum pályaterve
1913. Törökkanizsa [SRB], Zsinagóga [elpusztult]
1914. Mezőtúr, Városháza pályaterve
1914. Kecskemét, Zárda terve
1926. Budapest-Rákospalota, Kozák tér 13–16., polgári iskola terve
1927. Budapest, Logodi utca 53–55., bérház [elpusztult]
1927. Budapest, Városligeti fasor 3., Szentpál-iskola, (belső dekoráció: Molnár Farkas) [elpusztult]
1927. Budapest, Keleti Károly utca 9–15. – Kitaibel Pál utca – Bimbó utca 2., Gróf
Majláth-féle szállodabérház és ikerbérházak terve
1927–1928. Budapest, Corvin köz 6–8. – Kisfaludy utca 29., lakóépületek terve
1928. Budapest–Pestszentlőrinc, református templom terve
1928. Budapest–Pesterzsébet, Klapka tér, református templom terve
1929. Kecskemét, római katolikus templom terve
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1929. református templom terve
1929. vidéki városháza terve
1929. Kecskemét, Katona József tér, róm. kat. egyház bérházának terve
Budapest, Naphegy, „számos családi ház és villa” [helyük és állapotuk ismeretlen]
Baja, Szabadság út, Rosenfeld Albert áruháza [pontos helye bizonytalan]
Szolnok, Baross Gábor út 22. – Mária út, bérház [szerzőségük bizonytalan]
1936. Budapest-Pesterzsébet, Pestszenterzsébeti Városi Tüdőbeteggondozó Intézet
Egyébként dr. Szivessy Lehel és Tibor 1921. október 24-én édesapjuk emlékére
tíz darab 500,– korona értékű Magyar Általános Takarékpénztári részvényt helyeztek el alapítványi vagyonként a kegyesrendiek gimnáziuma támogatásaként.
75. kép: Az alapítványtétel befogadói elismervénye
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76‒79. kép: Néhány személyes kép fivéreivel, unokahúgaival, feleségével és egyedül

Lehel ül, Tibor áll, Bandi a kisfiú

Az ikrekkel a Váci utcán
a harmincas években

Feleségével, Aczél Barbara festőművésszel 1960 körül

Utolsó fénykép 1962-ből

Eredményes tevékenységét annyira nagyra értékelték, hogy a Nemzeti Emlékezet
Bizottsága 2054-ig megváltotta sírhelyét a Farkasréti temetőben.
80‒81. kép: Szivessy Tibor és felesége sírhelye a Farkasréti temetőben
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A harmadszülött leánytestvér, Szivessy Mária (Szeged 1886 – Theresienstadt
1945) is nagy szellemi teljesítményű családtag volt. A korai nőmozgalmak aktivistája,
Kaffka Margit közeli barátnője volt. „Január 11-én, vasárnap délután 5 órára zsúfolásig
megtelt érdeklődő közönséggel a szegedi városháza díszterme. Nemcsak Szeged társadalmának minden rétege volt képviselve a gyűlésen, hanem a környékből is számosan átrándultak, hogy jelenlétükkel az ügy és esemény iránti szimpátiájuknak adjanak
kifejezést. Az a mindvégig lelkes és méltóságteljes hangulat, amely a gyűlés lefolyását
kísérte, visszhangja volt annak a nagyrabecsülésnek és elismerésnek, mellyel Szeged
társadalma dr. Turcsányi Imréné és Kárászné Szivessy Mariska úttörő munkáját fogadta. Előbbi a megnyitójában, utóbbi pedig az előterjesztett munkaprogramban, majd
Jóni Lászlóné elnöki székfoglaló-beszédében meggyőző bizonyítékát szolgáltatták annak, hogy a nőmozgalom ügye a legalkalmasabb kezekbe van letéve. Úgy a tisztikar
minden egyes tagja,63 mint a választmány tagjai lelkes hívei és harcosai ügyünknek és
bízunk benne, hogy szegedi fiókunk agilitásban és eszméinknek elméleti és gyakorlati
úton való terjesztésében hathatós támaszunk lesz. Az alakulógyűlésen a budapesti központot Glücklich Vilma képviselte.”64
82‒83. kép: Szivessy Mariskáról mindössze ez a két fénykép maradt rám

Ezt a nőmozgalmi tevékenységet Szivessy Mária a Hitközség kebelén belül működő „Szegedi dolgozó nők csoportja” nevű nagyon gyakorlatias életmódsegítő társaság irányításával végezte több mint negyedszázadon át. Fönnmaradtak évenkénti
beszámolói, melyek szövegét Ábrahám Vera bocsájtotta rendelkezésemre.
63
Kárászné Szivessy Mariska a titkári feladatkört töltötte be negyedszázadon át, a választmánynak
pedig sógornője: Dr. Szivessy Lehelné is tagja volt 1924-ben bekövetkezett haláláig.
64
In: A NŐ – feminista folyóirat, 1914. január 20. 2. szám, 41. oldal. „Megalakult a feministák szegedi fiókja.”
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Az archívumban található egy temetői búcsúztatás szövege, amely a főrabbi szerzőtársának, Kulinyi Zsigmondnak a nőmozgalomban jeleskedő nővére temetésén
hangzott el. Löw Immánuel – Kárászné Szivessy Mária: özv. Rosenberg Nándorné
Kulinyi Berta, 1860‒1929 = Berta néni (1929. V. 20.)
Ahogy már korábban is írtam, a családnak nagyon gazdag házikönyvtára volt (ennek
köszönhetően járt sokat diák korában Juhász Gyula és Balázs Béla is a Szivessy-házban
zajló önképzőköri délutánokra), három – négy évtizeddel később Radnóti Miklós is ide
vette be magát bölcsészdoktori értekezésének megírásakor. Ugyanis „Kaffka Margit művészi fejlődése” témában volt aspiráns és a disszertáció elkészítéséhez forgatta a városban
egyedül a családnál meglévő komplett Nyugat évfolyamokban megjelent írásokat és elemzéseket a szerző munkáiról, továbbá beszélgethetett Anyám nagynénjével az írónőről.
De korábban, a századelőn Juhász Gyula versei kapcsán kétszer is előfordul Szivessy
Mária neve. A költő Hermann Hesse-versfordítása (A magány) a Szeged és Vidéke 1906.
november 18-i számában jelent meg. A július 29-i keletű kéziratra ajánlást írt: Szivessy
Mariskának tisztelettel. A Juhász Gyula Versei c. kötetet pedig ekként dedikálta neki a
költő: „Az én első igazi megértőmnek szeretetébe ajánlom első könyvemet én, / Az új dalosok közt / Régi Arany fia – / Szeged, 1907. XII/31. / Juhász Gyula”.65
84‒85. kép: Juhász Gyula 1907-ben dedikált könyve

A dedikációk kutatásának jeles szegedi úttörője, Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész évtizedes fáradozással gyűjtötte össze Radnóti Miklós több mint 600 dedikációját. Ezek között szerepel több olyan dokumentum képi megjelenítése, amelyeket a költő „Kárászné Szivessy Mariska Nagyságos Asszonynak” jegyzett a kötetek
előlapjára. A Somogyi Könyvtár az Újmódi pásztorok éneke verseit őrzi ezekből.
Egy másik (a Lábadozó szél című) az idei év januárja online könyvárverésének „bajnoka” volt: az 1 Ft kikiáltási árról indított licit során 411 100,– forint leütési áron
vette meg egy ismeretlen személy.
65
JUHÁSZ Gyula Összes Művei. Szerk. PÉTER László. Versek. Sajtó alá rendezte Ilia Mihály és Péter
László, Bp., 1963, 1:420, 3:393.

56

86‒88. kép: Radnóti Miklós Kárászné Szivessy Mariskának dedikált,
„Lábadozó szél” című kötete

Árverési hirdetés

A kötet címlapja

A dedikáció

Visszatérve az öt testvérhez, nagymamám következik: Szivessy Boriska (Szeged,
1888. szeptember 7. – Szeged, 1915. augusztus 5.), aki festőművész stúdiumokat
folytatott a zsánerfestő Nyilasy Sándor tanítványaként. A mestere által alkotott naturalista népéletképeket nem követte, nagyon kicsi – képeslap méretben készült temperákra emlékszem gyerekkoromból, ezek divatrajzok és mozgástanulmányok, karakterábrázolások voltak, sajnos nem maradt fönn belőlük egyetlen egy sem.
Pályája nem tudott kiteljesedni, művészi meghasonlás következtében, amikor
Édesanyám hároméves lett, öngyilkos lett. Ügyvéd férje, a szentesi származású dr.
Schiller Ármin (?–1922) kártyaadósság miatt követte hét év múlva, sajnos róla
semmi feljegyeznivalót nem mesélt Édesanyám.
89. kép: Szivessy Mária 8,
Szivessy Boriska 6 évesen

90. kép: Szivessy Boriska
11 évesen
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Nos – így jutok el legfőbb forrásomig, édesanyám, Schiller Ilona (Budapest,
1912. július 7.–Szeged, 1983. június 6.) „árvalányig”, aki a családi összetartásnak
köszönhette fölnevelődését. Abban az emlegetett Szivessy-házban egy-két évenkénti
rotációban magukhoz vették a nagyszülői és a nagynéni-nagybácsi párok és így gondozták nagykorúvá válásáig. Az akkoron Margit-, ma Gutenberg utcai Elemi és Polgári Iskolába járt, majd Bécsbe ment szakmát tanulni.
91. kép: A Margit utca képe a ’20-as években

Ott is a rokonoknál élt, mivel voltak elegendően sokan, évenként másiknál. Ezek
a nagy világgazdasági válság évei voltak, tanulásra éppen megfelelőek. Szabász- és
varrónő-, majd specializációban fűző- és fehérnemű-készítő szakmákban kapott
mesterlevelet. Hazatérve szalont nyitott a család belvárosi házában (Csekonics utca
4.) és a szegedi úriasszony közösség egyedárusító szállítója lett évtizednél hosszabban közmegelégedésre.
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92‒95. kép: Schiller Iluska csecsemőkori képei 1912-ből

96. kép: Bedőné Gömöri Sári fényképén anyám és apám kezében tart 1946-ban
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97. kép: A Bécsben 1932-ben kiállított bizonyítvány

60

98. kép: A szegedi kamarai mesterlevél
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Kis megszakítást kell eszközölnöm Anyám sorsának bemutatásában, hogy az öt
Szivessy ivadék kései utolsó fiútagja életútját is fölvázolhassam. Szivessy Endre
(Budapest, 1899 – Párizs, 1958) „építészmérnök, hamar a CIAM66 merész újító mozgalom vezetőségi tagja bécsi és berlini tanulóévek után a párizsi egyetemen városépítészet szakon diplomázott és először Goldfinger Ernővel közös tervezőirodában
dolgozott 1924–1929 között. A második világháború kitöréséig vidéki kórházak és
szociális épületek tervezésével foglalkozik, majd Dél-Franciaországban és Algériában vészeli át a német megszállást. Újjáépítési szakfilmek forgatókönyveit írja, részt
vesz az ellenállásban és 1945-ben kutatási ösztöndíjjal New Yorkban tölt egy évet.
1946–48 között a tönkrebombázott Saar-vidék újjáépítését irányítja, majd az ötvenes
évek első felében Párizs környéki városrekonstrukciók vezető tervezője. Boulognesur-Mer, Meudon, Aubervilliers és Bar-le-Duc szociális lakótelepei épülnek föl
munkája nyomán. Leginkább megtisztelő fölkéréseket az új Brazília fővárosban építendő középületek tervpályázatára történt meghívás eredményeként kapott.”67
99. kép: Szivessy Bandika hatéves kori műtermi fotója

66
Congres Internationaux d’Architecture Moderne, (magyarul „Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusa”) – a modern építészet nemzetközi szervezete volt 1928 és 1959 között. A különböző országokban rendezett kongresszusok jelentős szerepet játszottak a modern építészet elveinek kialakításában és
elterjesztésében. Az egyik vezéralakja Le Corbusier volt. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/CIAM#V._
kongesszus:_1937._P.C3.A1rizs_.28Franciaorsz.C3.A1g.29
67
Forrás: Oranna DIMMIG: A Saar-vidék újjáépítői. A szócikk utolsó frissítése 2010. június 21.
Künstlerlexikon Saar Sive, André (Szivessy Andras).mht és „Kunst im öffentlichen Raum” – Oranna
DIMMIG: Das »Denkmal zur Erinnerung an das Konzentrationslager Neue Bremm in Saarbrücken« von
André Sive 1947 In: Mitteilungen 9. seite 13–23.
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100. kép: Szivessy Endre bátyjával, dr. Szivessy Lehellel a húszas években

Nos, ilyen nagy teljesítményeket produkáló ősökre néztem föl egész gyerekkoromban, annak köszönhetően, hogy a korai válás (hároméves voltam) félárvaságában nagyon zárt közösséggel ajándékozott meg Anyukám. Mindig elmesélte nekem a felmenők szellemi kalandjait, hogy Bandika diákként milyen kedves volt Hozzá, amikortól
nem volt már mamája, meg Tibor bácsi mennyit viccelt még a háborús sérülésével is.
„Tiborka, mi az a csúnya seb a jálladon? Belémönt órosz katonabácsi gólyója” – ezek
a századelőn elhangzottak szállóigeként hagyományozódtak rám az ötvenes években.
És ahogy a klasszikus muzsika szerelmeseként most visszagondolok Bécs vonzáskörzetében élt elődeimre, eljátszom olyan fikciókkal, hogy hiszen a család legrégebbi ismert tagjai Mozart, Beethoven, Haydn és Schubert idején ugyanott éltek, mint e géniuszok; eljárhattak hangversenyeikre, sőt, uram bocsá' a Kismartonban 1813-ban született Szivesy József ükapámat akár el is vihették szülei a nyolcéves csodagyerek Liszt
Ferenc első bemutatkozó koncertjére 1819. szeptember 19-én.
Hogy a Benedictekről, Prosznitzokról és Szivessyekről elmesélt történetem körbe
kereteződjön, és kerek lezárást kapjon, fölelevenítem Anyám egyik legplasztikusabb
meséjét. Amikor 17 évesen Bécsbe ment ipariskolába, elkísérte nagyanyja (Prosznitz
Júlia) és a rokonoknál való elhelyezkedést segítendő, egy hétig ott is maradt. Meghívták kettőjüket Grinzingbe ugyanazok a lapszerkesztő Benedikt rokonok, akikkel
Thomas Mann utalása kapcsán krónikámat indítottam. Kicsit „vizsgáztatták”, kérdezgették Anyámat a rokonsági szövevény részleteiből. Amikor Ő fölmondta dédanyja, Benedict Genovéva reformkorban született nőtestvéreinek beceneveit (ezek
mondókába foglalva ma is a fülembe csengenek elfeledhetetlenül: „Netty, Katthy,
Fanny, [Féfy = Genovéva], Jetty, Giny, Tiny, Pauly, Rosy und Eugeny”), akkor megtapsolták a kamaszlányt. És amikor dédanyjának rabbi dédnagyapja ténykedésének
ismeretéről is tanúságot tett, az egyik olyan ebédvendég, aki nem a családhoz tartozott, a Juli nagymamához fordulva ennyit mondott: „Die höchste Jüdische Aristokratie.” Szegény elárvult Anyám erre a „hozományra” nagyon büszke volt.
63

101. kép: A fénykép jobb szélén anyám a Szentpál Olga féle
mozgásművészeti bemutatón 1930-ban

.
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KÁRÁSZ
Anyám pótanyjának, az őt fölnevelő Kárászné Szivessy Mariskának Radnótihoz
való kapcsolódásának segítője „tejtestvére” Kárász Judit (Szeged, 1912. május 21.–
Budapest, 1977. május 30.) volt, aki a költővel együtt a Szegedi Fiatalok Művészeti
Kollégiuma tagja volt. Nagynéném (anyám unokatestvére) „1930-ban érettségizett a
szegedi Árpádházi Szent Erzsébet Leánygimnáziumban. Érettségi után felvették a
dessaui Bauhausba, de 1930 októberében Párizsban kezdett fotográfiai tanulmányokba (École de la Photographie). 1931. április 9.–1932. március 22.: tanulmányok
a Bauhausban, mestere: Walter Peterhans. 1932-től tagja volt a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának; a 30-as évek elején nyaranta szociofotókat készített Szegeden és a környező tanyavilágban. A képeket a kollégium vezetése könyvben akarta
kiadni, erre azonban anyagiak hiányában nem került sor.68 1932–1935: a DEPHOT
(Deutsche Photodienst) képügynökség munkatársa;69 szabadfoglalkozású fotográfus
Berlinben és Kölnben, valamint Dora Barleben berlini fotográfus alkalmazottja volt.
„1935–1949 között Dániában élt, tíz évig egy tanyán fizikai munkát végzett, közben
kézi szövést tanult. 1945-től Koppenhágában, mint kéziszövő dolgozott. 1949. decemberében visszatért Magyarországra. 1950-től múzeumi fotográfus volt (Múzeumok Országos Központja; 1953-tól Iparművészeti Múzeum, Budapest). Munkásságának legjelentősebb része a szociofotós tevékenység. Szociális fényképein a
Bauhausban preferált fotográfiai formanyelvi elemeket, kifejezésmódot (anyagszerű
ábrázolás, diagonális képszerkezet, döntött – elsősorban felülről lefelé irányuló –
fényképezési irány) érvényesítette. Az anyagszerűségre törekvés későbbi, múzeumi
tárgyú felvételein is érzékelhető. Ez utóbbi munkái korrekt tárgyfotográfiák. Hazatérése után invenciózus munkára nem látott lehetőséget; a kultúrpolitika akkori világa nem nyújtott számára perspektívát. Alkotói tevékenysége abbamaradt.” 70
Életében egyetlen egyéni kiállítására került sor 1933-ban „Városból tanyára
15 km”, címmel Szegeden a Kárász utca 14-ben, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma szervezésében. Halála utáni évtizedekben három-három kiállításon mutatták be műveit: „a dániai Bornholm sziget (1994) és Randers város (1995) Kunstmuseumaiban, Berlinben (2005), illetve itthon az Iparművészeti Múzeumban (1987) a
Mai Manó Galériában (1998) és Szegeden, a Fekete Házban (1995).

68
Negyedszázaddal később GEREBLYÉS László: „Így volt” című könyvébe kerültek be a szociofotók. Magvető Kiadó, 1959.
69
Ugyanabban a műteremben dolgozott, mint Friedmann Endre, aki Robert CAPA néven vált világhírűvé.
70
Kárász Judit www.artportal.mht és CSAPLÁR Ferenc: „A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma”
könyvében, 36., 41‒42., 63. és 81. oldal. Akadémiai Kiadó, Budapest 1967.
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Válogatott csoportos kiállításokon nyolc alkalommal vettek részt munkái:
‒ 1966 Budapest. Magyar Nemzeti Galéria: A magyar fotóművészet 125 éve;
‒ 1981‒1982 Budapest. Műcsarnok: Tény-kép. A magyar fotográfia története
1840‒1981;
‒ 1986 Kassel – Bochum. Neue Galerie: Ungarische Avantgarde in der Weimarer
Republik;
‒ 1989 Budapest. Kiscelli Múzeum: A magyar szociofotó tegnap és ma;
‒ 1998 Kecskemét. Magyar Fotográfiai Múzeum: Fotográfusok Made in Hungary. Akik elmentek, akik maradtak;
‒ 2010 Pécs. Bauhaus és Magyarország. Az Európa Kulturális Fővárosa program keretében. 2012 Zug. Kunsthaus: Magyar fotóművészek Svájcban. (egy
teremben a fotográfus nők anyaga);
‒ 2014 Szeged. Móra Ferenc Múzeum. A szegedi zsidóság és a fotográfia.
102‒103. kép: Születésének centenáriumán – Szegeden, a Kass Galériában
emlékkiállítást rendeztünk és emléktáblát is avattunk szülőházának falán
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104. kép: Dr. Albertini Bélával leleplezzük az emléktáblát

Művei közgyűjteményekben, a Magyar Nemzeti Múzeumban és az Iparművészeti
Múzeumban Budapesten, a Móra Ferenc Múzeumban Szegeden és a Magyar Fotográfiai Múzeumban Kecskeméten találhatók. „Munkásságát
CSAPLÁR Ferenc: Kárász Judit szociofotói, Tiszatáj, 1970/7.
BAJKAY Éva: Kárász Judit fotói (kat., Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1987)
MIKLÓS Pál: A magyar szociofotó egyik úttörője ‒ Kárász Judit. Fotóművészet,
1988/1.
BAJKAY Éva: Egy konstruktív szociofotós, Fotó, 1988/8.
Szemelvények a szociofotó forrásaiból, 2. köt. (válogatta, szerkesztette, jegyzetekkel ellátta: ALBERTINI Béla), 1989.
ALBERTINI Béla: A magyar szociofotó története a kezdetektől a második világháború végéig, Budapest, 1997. 100–103. és 139. oldal.
KINCSES K.: Fotográfusok Made in Hungary. Aki elment, aki maradt. [Budapest–Milánó]: Magyar Fotográfiai Múzeum – Federico Motta Editore, 1998.
című szakmunkák értékelték az elmúlt évtizedekben.”71

71

www.artportal.hu
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Miután idén ünnepeljük a Bauhaus alapításának 100 éves évfordulóját, az őszön
két kiállítás is megemlékezik Kárász Judit munkásságáról. Szeptember végén a kecskeméti múzeum rendezett tárlatot, amelyet dr. Szabó Magdolna, a MAFOT főtitkára
nyitott meg – ő rendezte a szegedi 2012-es kiállítást és azóta is elmélyülten kutatja
nagynéném művészi tevékenységét. Dr. Szabó Magdolna kurátorságával Budapesten is előkészítünk egy novemberben megnyíló kiállítást a Ráday utcában, a 2B Galériában. Ennek izgalmas anyaga még sehol nem szerepelt: a közel 80 évig lappangott tucatnyi tekercs Dániában fölvételezett képei először lesznek nagyítva és szkennelve.
A kurátor öt évvel ezelőtt a Bálint Házban rendezett Nemzedékek és emlékezet
konferencia előadójaként így vallott Kárász Judit deficites életéről: „Egy szegedi fiatal fotográfusnő Párizsban, majd a Bauhausban szerzi szakmai tudását, amikor választott hazájából, Németországból menekülni kényszerül. Tíz évet tölt egy dán szigeten, Bornholmon, majd a fővárosban, száműzetésben, mikor 1949-ben alkotni vágyással és reményekkel végleg hazatér. A szociofotó egyik úttörő alakjának, a magyar Bauhaus-fotósok egyik tehetséges és titokzatos alkotójának ígéretesnek induló
pályája ekkor végképp megreked. Múltját, szakmai előéletét elhallgatva itthon mindvégig „csupán” műtárgyfotósként működhetett. Remek érzékkel, rendkívüli alázattal
és tapasztalattal látta el munkáját, ugyanakkor művészi pályájának kiteljesítésére
nem adtak számára lehetőséget. Életében keveset tudtak róla.” 72
105‒106. kép: Kárász Judit szociofotói a ’30-as évekből

72
SZABÓ Magdolna, muzeológus: „Ambíció, emigráció, magány” – Kárász Judit fotográfus pályatöredéke.
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107‒108. Kárász Judit a hatvanas évek végén

109‒110. kép: Radnóti „művkoll”-os barátnőjének dedikált kötete

Judit rám hagyta, én pedig féltett kincsként őrzöm
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LANDESBERG
Immár áttérve apám családjára, az ő fölmenőit is megpróbáltam „összegereblyézni”. A
támpontot most is Habermann és Kempelen könyvei szolgáltatják legelső sorban, az innen
szerzett ismereteket egészítem ki a szüleimtől hallottakkal. Öt évszázadra nyúlik vissza második forrásom, és szefárd eredetemet mutatja be: „Egyike az igen érdekes történelmi múlttal bíró családoknak a Landesberg család. Őse don Salamon Kalifári Spanyolországban a
XV. század vége felé élt. Igen régi zsidó nemzetség tagja volt, amely nemzetség már a mór
uralom idején tekintélyes szerepet játszott az ibériai félszigeten. A Kalifári név az arab »kalif« (a. m. úr, fejedelem) és a héber »ári« (a. m. oroszlán) szavak összetételéből keletkezett.
Don Salamon rabbi volt, de gyógyászattal is foglalkozott (az orvosi működést régente általában a papok gyakorolták) és udvari orvosa volt Aragóniai (melléknevén Katholikus) Ferdinándnak, valamint Kasztíliai Izabella királynőnek.”73
Mielőtt azonban tovább szőnénk a család történetének fonalát, vessünk egy pillantást a
zsidóságnak akkori spanyolországi helyzetére. „Kevéssel azután, hogy a két legerősebb
keresztény állam: Aragónia és Kasztília uralkodóik, fennebb nevezett Katholikus Ferdinánd és Izabella házasságra léptek és így a két államot perszonálunió kötötte össze (1474),
Ferdinánd elhatározta, hogy országában nem tűr meg más vallásúakat, mint csak keresztényt, és ha a zsidókat nem tudja megtéríteni, egyszerűen száműzni fogja őket. A zsidók
megtérítésére irányuló kísérlet azonban csődöt mondott, mire a király 1492 március 31-én
oly értelmű rendeletet bocsátott ki, hogy a zsidók halálbüntetés és vagyonelkobzás terhe
mellett 3 hónap leforgása alatt hagyják el Spanyolországot, arany- és ezüst kincseiket azonban vissza kell hagyniok az országban és csak váltóikat és áruikat vihetik magukkal.
[…] Don Salamon azon kevesek közé tartozott, akik engedélyt kaptak arra, hogy
Spanyolországban maradhatnak. Ő azonban nem élt ezzel az engedéllyel, hanem
osztozni kíván fajtestvérei sorsában és búcsút vett Spanyolországtól. Viszontagságos
hosszú vándorlás után Krakkóban talált új otthonra, ahol úgy is, mint rabbi, úgy is,
mint orvos nagy tekintélyre tett szert. Utódai közül igen sokan töltöttek be rabbi állásokat, mások orvosként és patikáriusként lettek a család kimagasló tagjaivá.”74
Ezek után a kitérések után térjünk vissza a Landesberg-család további történetéhez. Don Salamon szépunokája, az 1707-ben született Elijáhu elhagyta a Kalifári
nevet és működési helye után fölvette a Landsberg nevet. Rabbi volt Landsbergben.

73
KEMPELEN Béla: Magyar zsidó családok II. Makkabi Kiadó, Budapest reprint kötete; év nélkül,
58. oldal (Az eredeti kiadás éve 1937.)
74
Uo. 61. oldal és THURK, Theresa: Una familia de Calahorra. Kalakorikos, 2001. 6. szám (Egy
család Calahorrából)
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111‒113. kép: Pillanatképek a bajor Landsberg városról

A Lech folyócska mezejének (lásd kalandozások!) szomszédságában fekvő varázslatos hangulatú
bajor városkában 2011 nyarán tettem látogatást.
A jobb oldali képen a zsidó városrész vakolatlan tégla kapuja látható.

A család a XVIII. század végén került Magyarországra Elijáhu unokája, Mordecháj személyében, aki a Pozsony melletti Bazinban vállalt rabbi állást. Itt született 1803-ban
fia, Izsák Áron (meghalt Nagyváradon 1879-ben.) Szegeden is él a család egy ága.
Landesberg Sámuel 72 éves korában 1880. február 20-án halt el”,75 nem ismeretes,
mivel foglalkozott. Sírja megtalálható a szegedi zsidó temetőben. Ő volt az ükapám,
kinek fia, Landesberg Mór (1854–1919) cementgyáros, nagy tekintélyű építési vállalkozó. Aszfaltkeverő és burkolólapokat gyártó üzeme Szegeden a Bocskai utca
8–10-ben volt, ennek a területén létesült államosítás után a DÉLÉP Vállalat.
114. kép: A cég száznegyven évvel ezelőtti levélpapírja

Hírlett, hogy az árvíz után az első szilárd burkolatot a cég adta a Széchenyi térnek:
a Landesberg Cementgyár aszfaltozta a főtér teljes területét 1882-ben. Mint építőanyag nagykereskedő – a Szegedi Zsidó Hitközség építőbizottsági tagjaként afféle
létesítményi vezetőként irányította az újzsinagóga, a hitközségi épület és a temetői
ravatalozó (ún. cinterem) fölépítését.

75

Uo. 62‒63. oldal.
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115‒116. kép: A ravatalozó épülete és emléktáblája a kapu felett

117. kép: Dédapám sírköve

„A Szabadkőműves Árpád Páholy tagja, Landesberg Mór kezdeményezte 1894ben a Szegedi Jótékonysági Egyletet. Célja: Szegény iskolások és szégyenlős szegény családok segélyezése, és e célt már eddig is kiváló eredményekkel szolgálja
részint azzal, hogy évenként mintegy 200 gyermeket lát el téli ruházattal, és a nyomorgó családoknak segélyt nyújt, részint azzal, hogy kezdeményezte és fönntartja
városi segéllyel az 1900-ban megnyitott népkonyhát és a hajléktalanok menhe72

lyét.”76 De, érdekes módon, mással is foglalkozott: „A szőlőtelepítők között szép
számmal képviseltették magukat úri birtokosok, polgárok, iparosok, kereskedők és
értelmiségiek is, akik a nagyüzemekhez hasonlóan gyakran korszerű termesztési eljárások alkalmazásával illetve új fajták meghonosításával tűntek ki.”77 „Pitricsom
pusztán pedig a Pallavicini uradalom egyik bérlőjének, egy Landesberg nevű szegedi
lakosnak 40 holdat telepített. [Zauner Richárd szőlőnemesítő]. Ez ösztönző hatással
volt a környező és a sándorfalvi, sövényházi lakosokra.”78 Ennek a szőlőmajorságnak a közepén létesült az ún. Landesberg-telep, ami a család nyaralója is volt egészen
a nagy gazdasági világválságig, amikor ez a kisgazdaság tönkrement. Nagyanyám –
dr. Landesberg Jenőné (1890–1969) született Grosz Ilona – kisgyerekkoromban sokszor mesélt arról, milyen kellemes hely volt ez főleg gyermekeinek (köztük apámnak) kamaszkoráig.
Dédapámat – akit szűkebb körben „Atyus” névvel illettek – patriarchális tisztelet
övezte városszerte és a családjában egyaránt. A zsinagógában az elöljárók közötti
ülőhelyét megjelölő réztáblácska ma is ott található a baloldali padok harmadik sorában. Nagy családi házat építtetett Magyar Edével 1901-ben a Vásárhelyi (mai nevén József Attila) sugárút 8-ban. A négyszintes házban ma 17 lakás található, az
épület 118 évesen is nagyon jó állapotban van, a jó tervnek és a tartós klinkertégla
falazatnak köszönhetően.
118. kép: Az újzsinagóga épülete

76
In: PÉTER László (Szeged, Somogyi-könyvtár) A szabadkőművesség Szegeden 1870‒1950. A Móra
Ferenc Múzeum Évkönyve 1980‒81/1. 264. oldal http://epa.oszk.hu/01600/01609/00024/pdf/MFME_
EPA01609_1980_1981_1_263‒283.pdf
77
In: BÖRCSÖK Vince (Szeged, Radnóti Miklós Gimnázium) A Szeged-vidéki szőlő telepítésének
szerszám és eszközanyaga. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1970/1. 104. oldal http://epa.oszk.hu/
01600/01609/00012/pdf/MFME_EPA01609_1970_1_101-118.pdf
78
MÓD László: A homoki szőlőkultúra kibontakozása Horgos-Királyhalmon. http://diurnarius.info/
index.php/sr/istorija/473-asdf
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119. kép: Dédapám ülőhelyének réztáblája

120. kép: A Landesberg-ház

74

Fia, „Landesberg Jenő (1883. október 26.–1946. március 25.) középiskoláit a
kegyesrendiek gimnáziumában végezte, majd a budapesti egyetem jogi karára iratkozott be és féléveit lehallgatva abszolutóriumot szerzett. Doktorrá avatták. Joggyakorlatát a bíróság keretében töltötte le. 1911-től 1914-ig a Szegedi kir. Törvényszék
jegyzője, majd a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarához szegődik, a háború alatt
(több frontszolgálat mellett) fogalmazó, 1919-ig segéd- majd másodtitkár, végül
1925-től haláláig ügyvezető titkár. Származására tekintettel 1944-ben gettózás alá
került volna, de ez alól mentesítették. 1910. július 10-én kötött házasságot Grosz
Ilonával, amely házasságból György fia (apám) és Judit leánya származott.”79
Miután gimnáziumi éveik alatt osztálytársak voltak Juhász Gyulával, Móra Ferenc meghívta a költő 25 éves jubileumának megemlékezésére a múzeumba. A megsárgult és elhíresült fényképen80 az ünnepelt jobbján (kezében újságokat tartva)
Kosztolányi alatt áll.
121. kép: Juhász Gyula 25 éves jubileumának megemlékezése a múzeumban
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Forrás: HABERMANN Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez. Csongrád megyei Levéltár, Szeged, 1992. 170. oldal.
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Forrás: KOVÁCS Ida: Idesereglik, ami tovatűnt – József Attila összes fényképe. PIM 2005. 14.
oldal.
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Apja nyomdokain ugyancsak mester volt a Szabadkőműves Árpád Páholyban, a
Csónakázó Egyletnek is vezetőségi tagja volt, családi emlékezés szerint a Regdon
csónakház volt törzshelye. Nagy kártyás hírében állt, egyáltalán némi dzsentroid beütéssel élte a zsidó polgárok életét. Húsz évnél hosszabb kamarai ügyvezető titkári
szerepének köszönhette a gettó és a deportálás alóli mentességét, ugyanis 1919 őszén
technikai rendezvényszervező feladatokat látott el a tengernagy szegedi proklamációjának meghirdetésekor a Kass Vigadóban (a későbbi Hungária Szállodában).
Apám, Landesberg [később Lányi] György (Szeged, 1911. június 1.–Stockholm, 1995. február 4.) a Gutenberg utcai Elemi és Polgári Iskolában kezdte, majd a
Piarista Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Itt Bibó István és Szőkefalvi-Nagy
Béla is osztálytársa volt. 1930–34. között a németországi Karlsruhe Műegyetemén
hallgatott villamosmérnöki és gépszerkezeti stúdiumokat, akkor a hitleri hatalomátvétel megakadályozta az államvizsga letételében és a diploma megszerzésében. (Ezt
35 évvel később svédországi emigrációjában tudta csak pótolni.) A Szabadkőműves
Árpád Páholyban „legény fokozatban inaskodott” évtizednél hosszabban. Első céges
munkahelye egy ismeretlen villanyszerelő magánvállalkozás, ahol segédi minőségben foglalkoztatták. Kiemelkedően érdeklődött a rádióamatőrködés iránt, az ebben
a tevékenységben az akkor ismert Szaniszló úrral vidéken elsőként építettek adóvevő berendezést a húszas évek végén, a rádiózás hőskorában. Ez a hobbija élete
végéig megmaradt: Svédországból napi forgalmazással követte a Szent Jupát mindkét Föld-körüli útját és nagyon széleskörű kapcsolatot tartott szegedi és makói rádióamatőrökkel. (Rám maradtak az ún. QSL-kártyái, amelyek postai úton visszaigazolták a távközlési kapcsolatfölvételeket.)
1937-ben a Szegedi Falemezgyárban helyezkedett el, először gépszerelőként,
majd elektrikus munkaterületen. Hamar kiemelték és a karbantartás, valamint az
üzemeltetés biztonságáért felelős főmechanikusi munkakörbe osztották be. Rendkívüli műszaki érzéke volt – a gépek villamos meghajtását és szerkezeti elemeit is
nagyon jól ismerte – szerencsés körülmény, hogy ez a kettősség egy személyben
kiteljesedhetett. Mivel 1939-ben összeházasodott anyámmal, ezért a családi házból
eljött és külön háztartásban élt már a háború idején, apámra nem terjedhetett ki nagyapám (zsidótörvények alóli) kivételezettsége. A Keleti-Kárpátokban volt munkaszolgálatos 1942‒43-ban, majd a rádióamatőrködés miatt [londoni adások hallgatásáért] Kistarcsára internálták. Innen 1944 őszén megszökött, Budán, a vízivárosi
Csónak utcai lakásukon bújtatták anyám építész – festőművész rokonai: Szivessy
Tibor és felesége, Aczél Boriska.
Olyan fontos volt a szerepe a Falemezgyár gépeinek működtetésében, hogy Salamon Marian gyárigazgató a frontvonalon átküldte szolgálati autóját a fővárosban
bujkáló szakemberért, hogy segítsen beindítani a termelést. Az 1945–50 közti években átkerült a Szegedi Kenderfonógyárba, ahol ennek főművezetőjeként dolgozott
dr. Tömörkény László főmérnök jobbkezeként. Nagyon sokat tett a kenderfeldolgozás műszaki fejlesztéséért, az előkészítés korszerűsítéséért (Vajháti, Sarkadi áztatóüzemek, Eperjesi Kendergyár beindítása, gyapotegrenáló felszerelése stb.) Egyidejűleg a háború utáni újjáépítésben is jeleskedett: 1945 elején munkacsapatuk állította
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helyre az első mozdonyokat a rendező pályaudvaron, több brigádot irányított a Belvárosi híd újjáépítésénél 1946–47-ben. Mindemellett a Szociáldemokrata Párt tagjaként komoly társadalmi munkát vállalt a munkásművelődés és az üzemi bizottságok
szervezése terén is.
Magyarországon eltöltött szakmai élete „fő műve” a Szegedi Textilkombinát,
melynek építési- és technológiai gyárfelszerelési beruházását irányította 1948–1950
között (ezekre az évekre felmentették a Kenderfonógyárbeli munkavégzés alól). Ezt
a Rákosi „adminisztráció” Élmunkás kitüntetéssel ismerte el. Az ötvenes évek első
felében új házasságában és „vándor” munkahelyének köszönhetően elköltözött Szegedről: a Könnyűipari Gyárfelszerelő Vállalat létesítményi mérnökeként a Kaposvári Kendergyár építésvezetője, majd a Hárosi Falemezgyár zöldmezős beruházásának irányítója, egészen 1957 januárjáig, amikor új családjával disszidált. Svédországban telepedett le, először szerelőként dolgozott egy tűzhelygyárban a futószalag
mellett, majd a nyelv megtanulása után, 1960-tól egy televíziógyár végellenőre volt.
Leghosszabban a DATASAAB alkalmazásában állt, itt nagyon újszerű gyárvezérlő
rendszerek, kórház-automatizálás elektronikus és pneumatikus berendezéseinek főszerelőjeként több országban irányította a termékek beüzemelését 1978-ban történt
nyugdíjazásáig.
122. kép: Apám fiatal korában
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123. kép: A textilgyári víztorony

124. kép: Az emléktábla

Én egyébként még Landesberg Pál Endre nevet kaptam születésemkor, 1946-ban;
a névváltoztatás 3 évvel később történt.
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ZÁRSZÓ
Végére érve az emléközön rögzítésének, köszönetet szeretnék mondani elsősorban Ábrahám Verának, a Szegedi Hitközség dr. Birnfeld Sámuel Könyvtára és Archívuma fáradhatatlan kezelőjének, a Szegedi Judaisztikai Közlemények szerkesztőjének, aki digitalizáló
munkája során rengeteg anyaggal segített kiegészíteni az anyámtól hallott családi legendáriumot. Mellesleg pedig biztatott az összefoglalásra, a megírásra és fórumot adott az emlékeket megőrző szövegek publikálására. Továbbá hálás vagyok Csizmadia Edit és Hevesi
Andrea kutató könyvtárosoknak, mert Somogyi Könyvtárbeli ismeretterjesztő munkájuk
mellett nagyon sok alátámasztó dokumentumra hívták föl a figyelmemet mind a Landesberg-, mind pedig a Szivessy család vonatkozásában. Nem maradhat el annak említése sem,
hogy dr. Apró Ferenc helytörténész és dr. Hidvégi Máté professzor végig bátorított az
„adatbányászatra”.
Elmondhatatlan anyám szerepének jelentősége a dolgozat „oral history” értelmezésében, hiszen válási félárva gyerekkoromban – 3 éves koromtól felnőtté válásomig – mindigmindig mesélte a családok történetét, a kiválóságok cselekedeteit és érzékeltette velem személyiségük varázsát. Ez a mesélőkedve egyébként a megszokottól eltérően a deportálásban
történtekre is kiterjedt, míg mások magukba zárták fájdalmaikat, anyám bőven mesélt a
táborélet szörnyűségeiről, a szabadulásról, a hazatérés nehézségeiről. Ráadásul nemcsak
nekem, hanem osztálytársaimnak is. A tőlünk távol élő apám effélére nem adott módotalkalmat, kevés láthatást igényelt. Éppenséggel élete végén követelőzött aziránt, hogy foglalkozzam a család történetének rögzítésével és közzétételével. Ő maga egyébként svédországi emigrációjából kiterjedt emlékezet-kiegészítő levelezésben állt dr. Péter László, dr.
Ruszoly József és dr. Blazovich László levéltáros professzorokkal a múlt századelő szociáldemokrata mozgalmai- és fontosabb szereplői működéséhez kapcsolódó történeti hézagok bepótlása–kiegészítése érdekében. dr. Lippai Pál polgármester ezt a buzgalmat 1992ben emléklappal köszönte meg Apámnak. 2011 év nyarán – születésének centenáriumán –
emléktáblát avattunk szülőházán.
Én viszont a ’80-as évek elején‒közepén munkaéletem zenitjén iszonyúan meg voltam
terhelve lakásszerzéssel, utóképzéssel, családalapítással, továbbá egy Corvinus egyetemi
tudásközpontként működő vállalkozás titkárságvezetőjeként és gazdaságkutatóként, így
semennyi időm és erőm nem volt családkutatásra. Keserű fintora a sorsnak, hogy mire módot és időt keríthettem erre nyugdíjas éveimben, már senki nem élt, aki további adatokkal
szolgálhatott- és segíthette volna a megismertek ellenőrzését, kiegészítését. Így maradtak a
kövek, az ablakok, a textilek, szövegek, fényképek és a nagylelkű kutatói segítségek. Csodálatos támogatásokat kaptam a kutatáshoz a fentebb megnevezett jótét baráti filológusoktól, akik szenzációs mozaikdarabkákkal gazdagították anyagomat. Számomra nagyon
megnyugtató érzés, hogy megörökíthettem fölmenőim értékes tevékenységét, Szeged városa és a tágabb környezet fejlődéséért tett tengersok fáradozását.
Mesém azzal ér véget, hogy EMLÉKEINKBEN és MARADANDÓ ALKOTÁSAIKBAN még most is BOLDOGAN ÉLNEK.
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