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A Kemény család 1926-ban. Kriflik Mária ölében Kemény Mátyás, Korngut-Kemény Henrik karjában Kemény Henrik.

This article is based on thorough archival research and attempts to dispel some errors in the
legend of the most significant Hungarian puppet dynasty, the Korngut Kemény family. The author
gives the following reasons for this: Henrik Kemény always mentioned his family, with whom he
worked in the puppet theater every day. He always spoke with admiration about his puppeteer
lineage, his grandfather, father, and also wrote lovingly about his mother, brother and sister. Their
story cannot be written without having a solid knowledge of the history of puppetry, just as an
account of their activities as puppeteers and gauklers would be impossible without familiarity
with the inner workings of the family. This is one of the reasons I would like to deal in more
detail with the family when compiling a possible monograph about the family. The other reason
is to draw attention to the temporal overlap of certain events and stories and the erroneous
conclusions drawn in the current literature. In fact, the Korngut Kemény family legend contains
many historically unverifiable claims, and these statements have largely shaped the reputation of
the grandfather and parents to this day. They are the source of the idealized image of a father
who foresees tragic historical events and rescues his family.

A D D E N D U M  TO  T H E  H I S TO RY  O F  T H E  KO R N G U T  
K E M É N Y  F A M I LY  H I S TO RY



77M Ű H E L Y

Galántai Csaba

K I  LÁTTA  WE I SZ  ARANKÁT ?

A D A L É K O K  A  K O R N G U T  K E M É N Y  C S A L Á D  T Ö R T É N E T É H E Z

„Eszemben van a sárga csillag is, a zsidócsillag
használata. Szálasi alatt hozták nyilvánosságra,
hogy a Papa zsidó. A nagyapa már szerencsére
nem élte meg ezt a szégyent. A Papa ki kellett
tegye a mellére a jelet. Soha nem beszélt csúnyán
erről a megbélyegzésről. Nem hajtotta le a fejét,
de fájt neki ez az egész esztelenség. Nagyon féltett
minket. A Papa művelt ember volt. Angolul, franciául
egy keveset, németül már jobban beszélt. Héberül
jól tudott. Még a nagypapa tanította meg erre
a nyelvre. Otthon nagyon-nagyon keveset beszéltek
héberül, később már nem mertek így megszólalni.
A Papa előrelátásának köszönhetjük, hogy minket
hármunkat és a Mamát nem bélyegeztek meg,
nem vittek el. Habár már ott kezdődött az előre
gondolkodása, amikor 1912-ben a vezetéknevét
magyarosította. A Korngut nevet Keményre változtatta,
Kemény Henrik néven kapta meg a működési en-
gedélyt. Az is fontos, hogy a Mamát nem vette fe-
leségül, mivel római katolikus nő és zsidó férfi nem
házasodhatott össze. Mindketten már igencsak
benne voltak a korban, amikor megismerkedtek.
A Papa 37 éves volt, amikor én születtem, a Ma-
mikám pedig 27. Nem felelőtlenek voltak abban,
amit ezek után tettek, hanem következetesek és
óvatosak. Ugyanis ahhoz, hogy ne lehessen még-
sem kikezdeni a Mamát, a Kriflik vezetéknevét át-
íratták Keményi névre. Nem Kemény, hanem Keményi
Mária lett a mama. Elejét vették a pletykáknak, nem
lányanyaként nevelt minket. A bemutatkozásnál
senki nem figyelt egy lágy, gyenge ’i’ betűre a Ke-
mény mögött. Viszont a hivatalos engedélyeknél
már fontos volt ez a kis betűcske, hiszen nem
a zsidó Kemény Henrik hozzátartozóját képviselte,

hanem egy teljesen különálló személyt jelentett. 
Ami ennél is érdekesebb, hogy megvannak azok
az okiratok, miszerint 1936-ban a Papa örökbefo-
gadott minket. Minket, a saját gyerekeit. Igazán
éles elmére vall, hiszen ezzel elérte, hogy hivatalosan
a mi ereinkben nem zsidó vér folyik. Születésünkkor
azonnal megkereszteltek mindhármunkat. Római
katolikus vallásúak vagyunk, még első áldozáson
is részt vettünk. 
Tehát, amikor már érezhető volt a változás az első
zsidótörvény bevezetése előtt, a Papa cselekedett,
igyekezett eltüntetni a nyomokat a zsidóság és
a Kemény család között. Megmentette az életünket.”1

– emlékezik Kemény Henrik.
• • •

Idős emberekkel folytatott, múltat idéző beszélge-
tések során tapasztalhatjuk, hogy bizonyos élet-
események rendszeresen ismétlődnek, olykor idő-
rendet figyelmen kívül hagyva visszatérnek
elbeszéléseik során. De vajon ezeket az emlékcö-
löpöket miért találja meg újra és újra a csapongó
gondolat, az élénk képzelet? A hallott történetek
során nem egyszer az az érzésem támadt, hogy
e különös hangsúlyú emlékek újbóli felemlegetése
tudatosan vagy tudattalanul azt a célt is szolgálja,
hogy felidézésükkel más, lényegi dolgok a mélyben
megőrződjenek, a titkok titkok maradjanak. Kemény
Henrikkel nem beszélgettem az életéről, ám a vele
készült interjúk jelentős részét ismerem. A családot,
mellyel a bábszínházcsinálást naponta együtt élte
meg, mindig szóba hozta, rajongva beszélt bábos
felmenőiről, nagyapjáról, apjáról, szeretettel szólt
édesanyjáról, öccséről és húgáról. Történetüket nem
lehet a bábos mesterség alapos ismerete nélkül

1 Kemény Henrik: Életem a bábjáték bölcsőtől a sírig. Lejegyezte: Láposi Terka. Debrecen, Korngut-Kemény Alapítvány, 2012.
34–35.; A Kemény Bábszínház Képeskönyve. Sorozatszerkesztő: Láposi Terka. Korngut-Kemény Alapítvány. 2015. 243.
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megírni, mint ahogy mutatványos és bábjátékos
tevékenységeik alakulását sem lehet nyomon kö-
vetni a családra vonatkozó adatok megismerése
nélkül. Ez az egyik ok, hogy egy lehetséges mo-
nográfia megalapozásakor a családdal részleteseb-
ben kívánok foglalkozni. A másik ok, hogy felhívjam
a figyelmet bizonyos események és történések idő-
beni egymásra csúsztatására, s az ezekből levont
téves következtetések továbbvitelére a szakiro-
dalomban. Ugyanis a Korngut Kemény család le-
gendáriumában számos, történetileg nem igazolható
állítás van. Ezen állítások mégis nagymértékben
meghatározták a nagyapáról és a szülőkről máig
élő képet. Így alakult ki a tragikus történelmi ese-
ményeket előre látó, a családját megmentő apa
idealizált képe. Bizony ifj. Kemény Henriknek is
megvoltak a maga emlékcölöpjei, de igazságai gya-
korta a múltbéli események ismeretének hiányában
mondattak ki. Arra utalok, hogy ifj. Kemény Henrik
a nagyapa és az apa életének korábbi eseményeiről
valószínűleg nem rendelkezett kellő ismerettel. Apja
amerikai útjának céljáról évtizedeken át azt mesélte,
hogy azért ment ki, mert ott akart bábszínházat
csinálni. A nemrég megjelent családi képeskönyvben
olvasható Korngut Henrik útinaplója,2 melyből tud-
hatjuk, hogy egy szerelmes fiatalember utazott
a kedvese után Amerikába. Nyilvánvaló, hogy az apa
nem osztotta meg minden élményét a gyermekeivel.
A megosztható történetek pedig ifj. Kemény Henrik
személyiségén át- és megszűrve jutottak el hozzánk.
Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A személyes
történet igazságának bizonyítása érdekében bizo-
nyos történelmi tényeket figyelembe kell vennünk.
Történelmi tény, hogy voltak zsidótörvények. De
mikor születtek ezek? A fenti idézetből az sejlik ki,
mintha id. Kemény Henrik és Kriflik Mária a zsidó-
törvény miatt nem házasodhatott volna össze.
Ez a feltételezés nem állja meg a helyét. Az 1895.
évi XLII. törvénycikk (ún. recepciós törvény), amely
Az izraelita vallásról címet viseli, a történelmi ke-
resztény egyházakéval azonos jogokat biztosított

az izraelita felekezet számára. E szerint zsidó ke-
reszténnyel házasságot köthet, s ez érvényben volt
az 1941. augusztus 8-án hatályba lépő úgynevezett
harmadik zsidótörvényig. Ugyancsak kétséges igaz-
ságtartalma miatt kell megemlíteni azt a szövegrészt,
amikor az elbeszélő a zsidók fenyegetettségére
utalva megemlíti, hogy a nagyapa és az apa otthon
nagyon keveset beszéltek héberül, „később már
nem mertek így megszólalni.” Ifj. Kemény Henrik
1931-ben hatéves, amikor a nagyapa, Korngut Sa-
lamon, aki nem lakott a családdal, meghal. Ha nem
tudnánk azt, hogy nem volt tilos héberül megszólalni,
akkor is kétséggel kellene fogadnunk a korábban
beszéltek héberül, később már nem mertek meg-
állapítást, amely hosszabb idő elteltét feltételezi,
mint amennyi az az idő, amit a kisfiú a nagyapa
haláláig emlékezni képesen megélt. A nagyapa
életében pedig még szó sem volt azokról a zsidó-
törvényekről, amelyek okot adhattak volna a héber
nyelv mellőzésére. Ugyanígy problematikus az el-
beszélésben a Korngutról Keményre történő név-
változtatás olyképpen történő említése, mintha
az a későbbi tragédia elkerülése végett történt
volna. Az említett évszám eleve téves, a névvál-
toztatás nem 1912-ben, hanem 1914-ben történt.
Erről és az örökbefogadás jogerőre emelkedéséről,
mely 1930-ban s nem 1936-ban történt, később
lesz szó. S mi értelme volt a katolikus vallású édes-
anyának megváltoztatnia a nevét? Semmiképpen
sem azért, hogy ne szólják meg őt, mert lányanya-
ként neveli gyermekeit. Ha ez lett volna a szándéka,
már évekkel korábban meg kellett volna ennek tör-
ténnie, s nem akkor, amikor kamaszkorba léptek
a fiai. És miért választott egy olyan nevet, amely
név zsidó élettársa nevéhez való hasonlósága miatt,
a harmadik zsidótörvény árnyékában már magya-
rázkodásra adhatott okot? Írásomban, melynek köz-
ponti alakja Korngut Henrik, ezekre a kérdésekre is
igyekszem választ adni.
Kemény Henrik elmondása szerint a nagypapa,
Korngut Salamon Galíciából érkezett Magyarországra,

2 A Kemény Bábszínház Képeskönyve. Korngut Kemény Alapítvány. 2015.
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mint csizmadia járta az országot, és vásárokon is-
merkedett meg a mutatványos bábjátszással. Va-
lószínűsíthetjük, hogy Salamon szüleivel és testvé-
rével érkezett hazánkba. Az édesapa, Korngut
Náthán3 1811-ben4 Galíciában, vagy ahogy ekkortájt
mifelénk nevezték, Gácsországban5, Korngut Dávid
és Ábrahám Gizella gyermekeként látta meg a nap-
világot. Szülővárosának lengyel neve Nowy Targ,
németül Neumarkt. Náthán fia, Salamon 1857.
február 5-én Lapanówban,6 a Nowy Targtól alig
ötven kilométerre fekvő, mintegy háromezer lakosú
településen született. 
Galícia, ez a hányatott sorsú terület 1772-ben Auszt-
riához került és csak az első világháború után,
1918-ban lett Galícia nyugati része a létrejövő lengyel
államé. Nowy Targ és Lapanów ma a Kis-lengyel-
országi vajdaság területén található. A 19. században
Galícia lakossága etnikailag sokszínű volt: a lengye-
leken, ukránokon és a nagyszámú ortodox zsidó
lakosságon kívül szlovákok, magyarok és németek
is éltek a tartományban. Galícia a Habsburg-birodalom
legelmaradottabb vidéke volt, amelyen először köz-
pontosított bécsi irányítással próbáltak változtatni,
később a tartomány az osztrák császárságon belül
kapott némi autonómiát. A szegénység elől sokan
kivándoroltak: voltak akik a Monarchia gazdagabb
vidékein, mások a tengerentúlon kerestek új hazát. 
Kornguték 1857 és 1879 között érkezhettek Ma-
gyarországra. Állításomat Salamon születési idő-
pontjára és Náthán papírral bizonyítható pesti

jelenlétére alapozom. A Budapest Főváros Levéltá-
rában található az a fogolytörzskönyv,7 amelyből
megtudhatjuk, hogy a büntetlen előéletű Korngut
Náthán 1879. július 9-én huszonnégy órai elzárásra
ítéltetett, mert összeütközésbe került a törvénnyel.
A zömök, ősz hajú, igen alacsony (mindössze
152 centiméter magas) férfi ez idő tájt Pesten, a he-
tedik kerületi Akácfa utca 24. számú házban lakott.
A német anyanyelvű, de lengyelül is beszélő Korngut
Náthán korábban borbély volt, ám 1890-ben, mint
cipész van bejelentve a kerületben, a Rózsa utca
39-ben. Ekkortájt fiai, Simon és Salamon már ci-
pészként dolgoztak. Simon jó nevű cipészmesterré
vált, később üzlettulajdonos lett, s élete végéig ki-
tartott e mesterség mellett. Egy 1903-as újsághir-
detésben arra hívta fel a vásárlók figyelmét, hogy
a József körúti fő üzlet mellett az Üllői út 18. szám
alatti fióküzletében nagy készlete van saját készít-
ményű férfi-, női- és gyermekcipőkből a legmoder-
nebb kivitelben.8 Több cipészt, eladót is foglalkoz-
tatott, s azt is egy apróhirdetésből tudhatjuk, hogy
1910-ben olyan cipészt keresett, aki önálló eladó,
és a szakmában jártas.9 Tehetős emberré lett, de
családjában nem volt senki, aki folytathatta volna
a mesterséget. Feleségét Braun Szidóniának10 hívták,
akit „egy jókora, fehér, puha bőrű, nagy, bánatos
szemű, parókás asszonyság”-ként festett meg az írói
képzelet.11 Néhány évvel élte túl a feltehetően tü-
dővészben elhunyt urát. A két fivér, Salamon és Si-
mon nem tarthatták a kapcsolatot, s az ok talán

3 Írják Nátánnak vagy németül Nathannak is. 
4 Korngut Náthán (1811–1908. augusztus 23.) születési évszámát a halotti anyakönyvi kivonatából (HU_BFL_XV_

20_1_XXXIII_1_a_A804_0789) lehet kikövetkeztetni. E szerint 97 éves korában hunyt el. Budapesten, a Kozma utcai te-
metőben nyugszik. (28. parcella 12. sor 46. sír)

5 Kemény Henrik elbeszélésében a nagypapa Gácson született. Nyilvánvaló, hogy Gácsországot (Galíciát) értette félre.
6 Az említett könyvekben a családfa megrajzolásakor Korngut Salamon születési évszáma tévesen van feltüntetve. Korngut

Henrik születési anyakönyvi kivonatában atyja születési helyeként és Salamon hivatalos papírjain Lipanow van írva, ami
vélhetően a Lapanów elírása. 

7 Levéltári jelzet: HU BFL-VII.103.-elitélt-1879-689.
8 Budapesti Napló, 1903. május 31. 15.
9 Az Ujság, 1910. március 23. 30.
10 Korngut Simonné Braun Szidónia (1875–1933) a Kozma utcai temetőben nyugszik. (38. parcella 25. sor 48. sír)
11 Bächer Iván: Kurgast. Ab Ovo, 2012. A szerző jellemzi ekként Korngut Simonnét. Bächer Iván dédapja Thury Zoltán

(1870–1906) író, akit e műben Romlaky Zalán alakjában jelenít meg, a századelőn találkozhatott Korngut Simonnal és
feleségével.
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éppen az lehetett, hogy bár mindketten cipészek
voltak, Salamon félig-meddig elhagyta a mester-
séget azzal, hogy bábozni kezdett. S ezt Simon
nem nézte jó szemmel.12

Korngut Salamon és felesége 1888-ban a kilencedik
kerületben, a Viola utca 11-es számú házban lakott,
amikor megszületett fiuk, Henrik.13 Két évvel korábban
született első gyermekük, Dezső,14 s 1890-ben szü-
letett leányuk, Katalin.15 Salamon felesége, a szintén
izraelita vallású Stern Száli16 várpalotai volt, s ez
lehet a magyarázata, hogy az 1890-es években
egy ideig Várpalotán is éltek. A gyerekek itt kezdték
elemi iskolai tanulmányaikat. Várpalotán jelentős
számú zsidó lakosság élt, zsinagógájukat 1839-
ben avatták fel. A várpalotai hitközség 1868-ban
a zsidók vallási szakadása idején statusquo17 maradt,
később azonban az ortodox irányzathoz csatlakozott.
A 19. század végén alig több mint ötezer lakosú
mezőváros híres volt meszeseiről, mézesbábosairól,
vargáiról, tutyikészítőiről.18 Ha Korngut Salamon itt
is folytatta a cipészmesterséget, akkor bizony jelentős
számú, hasonló foglalkozású mesterember között
kellett előteremtenie a napi betevőre valót. Az tud-
ható, hogy nem csupán a cipészmesterségből élt,
1889-ben néhány hónapig Inotán egy italmérés-
ben dolgozott,19 s valószínűleg más alkalmi munkái
is voltak. 1890-től már három gyermekét kellett
eltartania, s talán éppen megélhetési gondjai miatt,

némi pénzkereset reményében állt elő vásári mu-
tatványaival. Fellépései miatt ő maga többlaki életet
élt, s időnként talán a család is. 1897-ben várpalotai
lakosként kapott működési engedélyt, hogy dal,
testgyakorlat és bűvészeti előadásokat rendezhessen,
de az 1896-97-es budapesti lakcímjegyzékben a Ba-
ross utca 105. szám alatt is megtaláljuk a nevét. 
A kis Henrik Várpalotán kezdte az elemit, és 1900
júniusában Pesten, a nyolcadik kerületi Erdélyi utcai
népiskolában fejezte be tanulmányait. Jó iskolai bi-
zonyítvánnyal a zsebében 1901. augusztus 30-tól
Pesten, Markovits Sámuel bőrkereskedő üzletében
kezdett tanonckodni. Négy év múlva szép ajánlóle-
véllel távozik mesterétől. 1905. szeptember 1-től
1906. április 30-ig Sonnenschein Mihály bőrkeres-
kedőnél, majd Engel Gyula bőrkereskedőnél, néhány
hónapig Weil T. Henrik bőrkereskedő cégénél se-
gédként dolgozott. Aztán jelentős váltással egy ma-
gyar-angol műszaki és kiviteli vállalathoz került gya-
kornoknak. Mindeközben kitűnő eredménnyel
elvégzett egy gyorsíró tanfolyamot, s bizonyára itt
szerzett tudásának is köszönhető, hogy Filkorn András
rákospalotai vállalkozó 1909 októbere és 1910 no-
vembere között irodavezetőként alkalmazta őt. Fő-
nöke rendkívül elégedett volt munkájával, ám Henrik
nyughatatlan természetét mutatja, hogy innen is,
akárcsak korábbi munkahelyeiről, saját kérelmére
távozott.20 Utóbb talán éppen azért vállalt munkát

12 Uo. A regényben Korngut Simon tüdőszanatóriumban tölti utolsó napjait, ahol a felesége az író (Bächer Iván) dédapjával
beszélget: „– Hát mi lesz velünk, mi lesz velünk… – Hát, valamit majd csak csinálnak. A malomnak őrölnie kell tovább.
A kerék nem áll meg. Ott a bolt… – Épp ez az, hogy nincsen, nincsen, aki továbbvigye. Én nem értek hozzá, és készen
is vagyok egészen. – Úgy tudom, van egy testvére is Simonnak… – Igen. A Salamon. De az fütyül a boltra. Nem érdekli
a cipő sem. Tudja, mit csinál? Röstellem mondani is. – Mit? – Bábozik! – Mit csinál? – Bábozik. Bábokat farag, és azzal
bolondozik a gyerekeknek.” Megjegyezném, hogy az 1906-os szanatóriumi találkozásnak lehet valóságalapja, s talán
a párbeszéd is valamilyen formában lezajlott, de a Bächer által teremtett helyzet, miszerint dédapja Korngutnéval
a férje halálát megelőző napon beszélt volna, írói képzelet szüleménye. Thury Zoltán halt meg ebben az évben, míg
Korngut Simon az 1920-as években hunyt el.

13 Az életem a bábjáték és a Kemény Bábszínház képeskönyve Várpalotát tünteti fel Henrik születési helyeként. A két
kötet több téves, pontosításra szoruló adatot is tartalmaz.

14 Korngut Dávid Dezső (Budapest, 1886. július 3. – 1944 ?)
15 Korngut Katalin (1890. szeptember 25. – ?)
16 A Rozália becéző alakja a Száli (Záli). Hivatalos papírokon Stern Rozáliaként is említik. 
17 A status quo ante („azt megelőző állapot”) irányzatot alkották mindazok, akik szervezetileg sem a neológiához, sem

az ortodoxiához nem csatlakoztak. Számát és befolyását tekintve ez volt a legkisebb csoport. 
18 A tutyi gyapjúból két tűvel kötött és ványolt, kérgetlen papucsféle.
19 A Glantz Alajos vegyes kereskedő által kiállított nyilatkozat másolata a PIM-OSZMI Bábtárában található.
20 Az ajánlólevelek fénymásolatai a PIM-OSZMI Bábtárában találhatók.
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Rákospalotán, mert a család 1909-ben a szomszédos
Újpestre költözött. Történetünk szempontjából nem
elhanyagolható tény, hogy Újpesten jelentős zsidó
közösség élt.21 A Korngut család tudatosan választott
lakhelyéül olyan települést (Várpalota, Újpest) vagy
városrészt (Budapest hatodik, hetedik, nyolcadik ke-
rülete), ahol zsidó diaszpórát találunk. Pestről a nyol-
cadik kerületből érkeztek Újpestre, s Henrik érzelmi
kapcsolata itt mélyült el azzal a lánnyal, akit aztán
Amerikába is követett. Megismerkedésükről így ír:
„Később átköltözködtek Ujpestre, hova én is átmentem
szüleimmel együtt. Itt azután jóformán mindennapos
voltam náluk, mely igazolja azt, hogy a szeretet
őszinte lett. Iluska pedig tetszett nekem, mert kedves,
házias, szép „kislány” volt. Megszerettem. A sors úgy
hozta magával, hogy ki kellett vándorolniuk Amerikába
ott lévő szüleikhez. Mert az egymás iránt való érzel-
mek őszinték voltak, az elválás épen ezért fájdalmas
is volt és az idő, a távolság nem hozta azt, amit ren-
desen hozni szokott: a feledést. Minél jobban mulott
az idő, annál inkább éreztem hiányukat. Közben-
közben leveleztünk, természetesen Iluskával is, ezalatt
pedig telt az idő, én megszabadultam a sorozásoktól

és érzelmeim visszhangra találtak Iluskánál. Most
már nem volt ami engem tartóztathasson, az érzés
sugallatára hallgatva, megtettem minden lépést arra,
hogy elmehessek oda, ahol „ő” van.”22 Hogy a so-
rozások jelentették-e az egyetlen akadályt, vagy
a család nem támogatta a kiutazást, esetleg édes-
anyja betegsége miatt nem távozott korábban, nem
lehet tudni. Ez utóbbi kérdés azért merülhet fel, mert
édesanyja fél évvel az elutazása előtt – 1910. de -
cem ber 13-án – meghalt. A tüdőtuberkulózisban el-
hunyt asszony mindössze ötvennyolc éves volt.
Korngut Salamonnét23 az újpesti izraelita temetőben24

temették el zsidó szokások szerint. 
Korngut Henrik 1911. július 1-jén, amikor elindul Új-
pestről Amerikába, útinaplójában említést tesz édes-
anyja sírjáról: „Nagy recsegéssel fordul most a villa-
moskocsi a temető felé…25 Észreveszem szegény
jó anyám sírját… Könnyek jönnek a szemembe…
nem mehetek, nem engedtek legalább egyszer a sír-
jához, az ostoba rítus nem engedi, mert még nincsen
egy éve, hogy meghalt… Micsoda ostobaság ez!…”26

Korngut Henriknek nem ez az egyetlen kifakadása
a zsidó szokások ellen. A várpalotai rokonoknál tett

21 Újpest (korábban Megyer, Újmegyer) 1835-ben „keletkezett” és „zsidó gyarmatként” volt ismert abban az 1835-ben kelt
szerződésben, melyet gróf Károlyi István kötött a Nagysurányból érkező első telepessel, Lőwy Izsákkal (1793–1847).
Lőwy lett Újpest első bírája. Hamarosan bőrgyárat alapított. Az Újpesti Zsidó Közösség 1838-ban alakult.  

22 A Kemény Bábszínház Képeskönyve. Korngut Henrik: Uti-naplóm. 294–295. (Kézírás.) 378.(Gépelt szöveg.) 
23 Korgut Salamonné Stern Száli (1852–1910) halotti anyakönyvi kivonata Budapest Főváros Levéltárában található. Levéltári

jelzet: HU_BFL_XV_20_1_XXXXIII_1_a_A522_0588. 
24 Újpestet 1950-ben csatolták a fővároshoz, majd megkezdték az itteni régi elhanyagolt lakóházak felújítását. Ebben

az időszakban számolták fel a legtöbb temetőt a fővárosban, több kisebb sírkert szűnt meg ekkor. Ennek esett áldozatul
az a temető is, ahova Korngut Salamonnét temették. A régi magdolnavárosi sírkert felszámolása 1964-ben fejeződött
be. 1969 és 1972 között pedig felépült a temető helyére a Pozsonyi utcai lakótelep. 

25 A Budapest-Újpest-Rákospalotai Vasúttársaság által üzemeltetett ún. BÚR villamos, amelyen Henrik is utazott, az 1890-es
évektől volt forgalomban. Korngut Henrik útját egészen pontosan nyomon tudjuk követni. Miután elköszönt édesapjától,
aki Újpesten, az Árpád út 131-ben lakott, az éppen akkortájt épülő Víztorony környékén felszállt az „A” jelzésű villamosra,
mely az Árpád útról az István útra kanyarodott, majd annak folytatásaként, a temetőt határoló Pozsonyi utcán jött végig.
A Győrffy Kornél-féle Érc- és Vasárugyárnál fordult be „nagy recsegéssel”, majd a temető és a villanytelep között haladt
a vasúti átjáró felé. A temető másik felét vasúti töltés határolta, itt volt s van ma is a Magdolnavárosi vasúti megálló,
s erre visz az útja az Esztergomba közlekedő vonatoknak. A BÚR villamos az egyvágányos vasúti hídon áthaladva
a mai Angyalföldre ért, majd a Béke úton és a Lehel úton jutott el a Lehel térig. (Neogrády László Helytörténeti
Gyűjtemény, Újpest) A Kemény Bábszínház képeskönyvében az Úti-napló rész gépelt változatában a BÚR helyett
hibásan BVR szerepel.

26 „A sírlátogatás módozatait és körülményeit a hagyomány szabályozta. A gyászév ideje alatt nem szabad meglátogatni
a sírokat, nehogy a gyászolók sebei újból és újból felszakadjanak.” Noha nem minden zsidóközösség számára volt
kötelező érvényű a gyászhoz kapcsolódóan az egy éves sírlátogatási tilalom betartása, de Újpesten, a századelőn
az idézett szokásjog volt érvényben. Ezt igazolja a Magyar Zsidó Lexikon (1929) sírlátogatást tárgyaló szócikke (478.
lap), melyet egy újpesti rabbi, Friedmann Dénes írt.
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látogatásakor ezt írja: „De igazán csodálkoztam, hogy
a szent mózesek a szent szombati napon mernek
kávéházba kártyázni, mernek szivarozni, holott a Je-
hova parancsolatai azt tiltják. Délelőtt templomból
láttam őket kijönni, ahol a thórát csókolgatják haj-
longással és falba fejveréssel spékelt imádságok
közben – délután pedig elmennek a kávéházakba
fölrugni istennek törvényeit… Ugylátszik, ezek már
kezdik belátni, hogy az egész klerikalizmus csak
népbutítás és mivel az utcán nyíltan nem merik
a haladást észrevenni: hát a kávéház kártyaasztalai
mellett dobják le néhány percre a bigottság rablán-
cait…”27 Korngut Henrik egyházellenességét erősít-
hették a szocialista tanok, melyeket ekkortájt ismert
meg, s magáévá is tett, amire nem csupán úti jegy-
zeteiből következtethetünk, hanem a szociáldemok-
rata pártba történő belépéséből is. 
Öt hónapos távollét után Henrik a szerelemvesztés
csalódottságával hazajön Amerikából. Bátyja, Dezső,
aki 1911-ben Pesten, a Teleki téren, majd 1912-ben
a Nagyfuvaros utcában nyit bőr- és cipőkereskedést,
munkát ad neki.28 Miután Dezső bezárja boltját,
Henrik visszatér Újpestre, ahol jelentős változás tör-
ténik magánéletében. Megismeri Weisz Arankát,
Weisz Jakab újpesti mészáros lányát. Megismerke-
désük nem a véletlen műve, hiszen a lány rokona,
Feith Péter vaskereskedő volt a ház tulajdonosa an-
nak az Árpád út 129-es számú háznak, ahová Henrik
1913 elejétől be volt jelentve, s amely ház mellett
(a 131-ben) Henrik apja, Korngut Salamon korábban
lakott. A szintén izraelita vallású Aranka édesanyja,
Feith Rozália ágán rokonságban állt azzal a Feith
Gáborral is, aki mint építési vállalkozó kezdeményezte
a rákospalotai zsinagóga felépítését.29

Korngut Henrik és Weisz Aranka 1913. márciusi el-
jegyzésüket követően, május 20-án kötöttek há-
zasságot Újpesten. A polgári esküvő után öt nappal,
május 25-én dr. Venetianer Lajos rabbi jelenlétében
a zsidó hitközség által hitelesített házasságkötés
is megtörtént.30

Hogy miként élt a pár e kapcsolatban, nem tudjuk,
de elgondolkodtató, hogy a frigyre lépésük utáni
esztendőben Korngut Henrik névváltoztatásra szánta
el magát. 1914 áprilisában Korngutról Keményre
változtatta a nevét.31 Ha a házasság és a névvál-
toztatás között keressük az összefüggést, arra gon-
dolhatunk, hogy megromlott a kapcsolata Weisz
Arankával, s a névváltoztatás azt jelzi, hogy ki akart
lépni (vagy talán már ki is lépett) a házasságból.
Mit tudunk akkori életéről? Henrik 1913. június 1-je
és 1914. október 31-e között Feith Gábor építési
vállalkozónál dolgozott. Tehát közvetlenül a házas-
ságkötést követően jut álláshoz jómódú rokonánál,
s az 1914 áprilisában történt névváltoztatás is ezen
időszakra esik. Úgy tűnik, Aranka családjának jóvá-
hagyásával történt a névváltoztatás. Munkaadója,
Feith Gábor, aki tanú volt Henrik és Aranka házas-
ságkötésekor, szép bizonyítványt állított ki Henriknek,
amikor az kilépett a munkából. Ez év őszén Pestre
költözött, nem tudni, hogy feleségével vagy nélküle.
Ami bizton állítható, hogy Aranka és Henrik továbbra
is házasok, ezért meglehet, hogy nem a családi
élet változásában kell keresnünk a névváltoztatás
okát. Lehetett-e más oka? Bizonyára nem azért
érezte szükségesnek a névváltoztatást, mert bosz-
szantotta, hogy nevét olykor elírják a hivatalos pa-
pírokon. Mert bizony az is megesett. Kongulnak írta
nevét a rabbi a házasságkötéskor, máskor meg

27 Az idézetekben a helyesírás az útinaplóban közölt eredeti szöveget követi.
28 Dezső üzlete bezárásakor ajánlólevelet ad öccsének. E szerint Henrik 1911. február 11-től 1912. december 15-ig bátyja

bőrkereskedésének alkalmazottja. (PIM-OSZMI, Bábtár.) Az ajánlólevélben feltüntetett időpontok pontatlanok. Korngut
Dezső 1911 augusztusában nyitja meg Teleki téri bőr- és cipőkereskedését, amikor Henrik Amerikában tartózkodik.
Dezső talán öccse munkaviszonyát akarta a hosszabb időtartam megjelölésével folytonossá tenni.

29 Feith Gábor (1863–1939) fia, Mihály (1892–1975 v. 1976) tervezte a zsinagógát.
30 Korngut Henrik és Weisz Aranka házassági anyakönyvi kivonata Budapest Főváros Levéltárában található. Jelzete:

HU_BFL_XV_20_1_XXXIII_1_a_A508_0172. Zsidó házasságkötésük a Budapesti Zsidó Hitközség Újpest 1895–1919
esketési anyakönyvében a 288. oldalon a 24. tételszám alatt van nyilvántartva.

31 Korngut Henrik születési anyakönyvi kivonatának utólagos bejegyzése: „Korngut Henrik vezetékneve 61874/914 számú
belügyminisztériumi leirattal »Keményre« változtattatott. 1914. máj. 27.” A névmagyarosítást a lapok is lehozták. (Budapesti
Hírlap, 1914. április 28., Magyarország, 1914. április 28.)
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az ügyintéző Korngül Henriknek állította ki az erkölcsi
bizonyítványt. A névváltoztatást inkább felfoghatjuk
az önálló mutatványosi, bábjátékosi jövő megterem-
tése érdekében tett első lépésként, ami a szintén
bábjátékos apától való elszakadás igényét mutatná?
Noha édesapjával ekkor még együtt tervezgetik
közös bábszínházukat, de a háború után, 1920-ban
Kemény Henrik már saját névre (is) kér játékengedélyt.
Esetleg a katonaság elkerülése lehetett a névvál-
toztatás hátterében?32 Korngut Henrik községi ille-
tőségi és névváltoztatási kérelmének időbeni egy-
beesése keltheti fel bennünk a gyanút. Korngut
Henrik nevére 1914. február 24-ei keltezéssel erkölcsi
bizonyítvány állíttatott ki, amellyel Henrik igazolni
tudta, hogy 1913. március 1-jétől hivatalosan újpesti
lakos. Az erkölcsi bizonyítványra pedig azért volt
szüksége, hogy illetőségi bizonyítványhoz juthasson
Várpalotán, amit március 6-án meg is kapott. De
miért tartotta szükségesnek Korngut Henrik éppen
ekkor, tehát 1914 márciusában, hogy Várpalotán
illetőségi bizonyítványt kérjen, mely igazolja várpalotai
illetőségét? Ez a kérdés különösen annak tudatában
keltheti fel az érdeklődésünket, hogy egy hónappal
később megváltoztatja a nevét Keményre. Ugyanis
olybá tűnik, hogy 1914-ben papírral igazolhatóan
van egy várpalotai illetőségű Korngut Henrik, Újpesten
pedig a névváltoztatást követően él egy Kemény
Henrik. S mindez a sorozások mind gyakoribbá
válása idején történt. S ez különösen azért elgon-
dolkodtató, mert a sorozási listák összeállításánál
alapvetően nem a születési hely s nem is a lakhely,
hanem az illetőségi hely számított.33

A témában jártas személyek közül felvetésünk jo-
gosságát erősíti Lózsy Tamás, a Magyar Orthodox
Izraelita Levéltár gyűjteményvezetőjének azon állí-
tása, miszerint a zsidók közül sokan kerestek oly

módon kibúvót a katonaság alól, hogy megváltoz-
tatták a nevüket. Dr. Kiss Gábor őrnagy, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum levéltárának vezetője ezen ál-
lítást, miszerint voltak olyan zsidók, akiknek név-
változtatása hátterében a katonaság elkerülése állt
volna, nem tartja valószínűnek, legalábbis nem ma-
radtak fenn olyan jellegű dokumentumok, ame-
lyekkel ezt bizonyítani lehetne. 
Egy biztos, Magyarország hadba lépésekor Henriket
behívják katonának. 1918 végén tér haza a hábo-
rúból, s december 20-án történt leszerelésekor
a katonai szolgálatból elbocsájtják.34

Hogy visszatért-e feleségéhez, nem tudjuk, de azt
igen, hogy megismerkedett Kriflik Máriával, akivel
1924-től élete végéig egy háztartásban élt.35 Sze-
relmükből három gyermek született: Henrik, Mátyás
és Katalin. Mivel Kemény Henrik Weisz Aranka férje
volt, s élete végéig nem vált el tőle, így nem tudta
felvállalni az apaságot. Ezért nem tehetett mást, ha
a családhoz való ragaszkodását bizonyítani akarta,
mint hogy házasságon kívül született gyermekeit
örökbe fogadta. 1926-ban a második fiú születése
után Kriflik Mária és Kemény Henrik örökbefogadási
szerződést kötöttek, amelynek értelmében az anya
örökbe adta gyermekeit, Henrik pedig örökbe fogadta
fiait. Egy ilyen szerződés jogérvényessé válásához
gyámhatósági jóváhagyás szükséges. A pozsonyi I.
fokú gyámhatósági hivatal még 1926-ban jóváhagyta
a szerződést.36 Budapest székesfőváros árvaszéke
1930. január 21-én hagyta jóvá, s terjesztette fel
az igazságügyi miniszterhez, aki a február 28-án
kelt határozat szerint kormányhatóságilag megerő-
sítette azt. Az örökbefogadással egyidejűleg Henrik
és Mátyás vezetékneve Kemény lett. Az a tény,
hogy Kemény Henrik örökbe tudta fogadni fiait, azt
is bizonyítja, hogy Weisz Arankával való házasságából

32 Korngut Henrik útinaplójában említi, hogy Amerikába történő utazása előtt letudta a sorozást, de ez korántsem jelenti
azt, hogy adott esetben nem kellett újbóli sorozáson részt vennie.

33 Az illetőségi hely és a lakhely (vagy tartózkodási hely) nagyon leegyszerűsítve, a későbbi állandó lakcímnek, illetve
ideiglenes tartózkodási helynek feleltethető meg.

34 Az ezt tanúsító igazolás másolata az OSZMI Bábtárában található. ifj. Kemény Henrik úgy tudta, hogy apja 1921-ben,
négyévi fogság után tért vissza. Életem a bábjáték bölcsőtől a sírig. Korngut-Kemény Alapítvány, 2012. 30.

35 Kemény Henrik 1939-ben a zsidó hitközségnek írt levelében említi, hogy 15 éve közös háztartásban él Kriflik Máriával.
A levél másolata a PIM-OSZMI Bábtárában található.

36 Erre azért volt szükség, mert Kriflik Mária pozsonyi illetőségű volt. Erről később lesz szó. 
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nem született gyermek. Noha az örökbefogadásnak
nem akadálya, ha az örökbefogadónak van vérszerinti
ivadéka, mégsem feltételezhetjük, hogy az örökbe-
fogadás létrejöhetett volna. Az 1928. évi magánjogi
törvényjavaslat 207. §-a úgy rendelkezik, hogy csak
külön méltánylást érdemlő esetben erősítheti meg
a szerződést az igazságügyi miniszter, ha az örök-
befogadónak vérszerinti ivadéka van. Nem valószínű,
hogy ő ezt megkaphatta volna. (Az, hogy nem szü-
letett gyermekük, az újpesti születési anyakönyvi
kivonatok áttekintése után is kijelenthető.)
1936. február 5-én megszületett Kemény Henrik és
Kriflik Mária harmadik gyermeke, Katalin. A szülők
május 12-ei keltezéssel örökbefogadási szerződést
kötöttek, amit az árvaszék gyámhatóságilag jóvá-
hagyott, és kormányhatósági megerősítésre terjesz-
tette fel. Ám a szerződés mégsem vált jogérvényessé.
Az igazságügyi miniszter a kormányhatósági meg-
erősítéshez az örökbefogadó magyar állampolgár-
ságának igazolását kérte. Kemény Henrik nem iga-
zolta magyar állampolgárságát, s később hivatalosan
elállt az örökbefogadástól. Így Katalin nem lett Ke-
mény Henrik örökbefogadott gyermeke. Az 1939.
évi ún. második zsidótörvényben foglaltak szerint
a zsidók magyar állampolgárságát illetően történtek
korlátozások, de ezek vélhetően nem érintették
Korngut Henriket. Mégis úgy gondolhatta, hogy
kisebb kockázattal jár az, hogy vállalja a természetes
apaságot,37 mint az, hogy örökbe fogadja a lányát.
Ez azt jelentette, hogy elismerte, ő a gyermek apja.
(Nem is tehetett mást, hiszen több mint tíz éve
együtt élt a gyermek anyjával.) Meg kell jegyezni,
hogy ez nem járt külön papírozással, valójában azt
jelentette, hogy az örökbefogadástól való elállást
igazoló dokumentumban a gyermek védelmében
biztosítani kellett az árvaszéket arról, hogy mint ter-

mészetes atya gondoskodik a kisleányról.38 Katalin
neve az édesanyja nevével együtt Keményi lett. De
hogy is történt e névváltoztatás? Tudni kell, hogy
a névváltoztatásnak feltétele volt a magyar állam-
polgárság igazolása. Ez állampolgársági bizonyít-
vánnyal, honosítási (visszahonosítási) okirattal vagy
azok hiteles másolatának bemutatása által történt
meg. Kriflik Mária Budapesten született,39 ám a tri-
anoni békediktátumot követő országszabdalás miatt
mégsem volt magyar állampolgár. Ennek a magya-
rázata a következő. A törvényes házasságból született
gyermek annak a községnek az illetőségét kapta
meg, ahova születésekor az atyja tartozott, a tör-
vénytelen ágyból származó gyermek pedig anyja
hovatartozását követte. Mária édesapja, Kriflik Mátyás
Pozsonyban született, így az ő születési helye által
Mária pozsonyi illetőségűnek számított. Pozsony
a trianoni békediktátum után, mint elcsatolt terület,
nem volt Magyarország része. S mivel a békeszer-
ződés alapvetően az illetőséghez igazította (a la-
kóhelytől függetlenül) az állampolgárságot, a pozsonyi
illetőségű Kriflik Mária – az 1921. évi XXXIII. törvénycikk
61. cikke alapján – magyar állampolgárságát elve-
szítette.40 Kriflik Máriának ezért volt szüksége a vissza-
honosítási okiratra, melyet 1939 tavaszán megkapott.
Ezt követően adta be névváltoztatási kérelmét.
A névváltoztatást, melyet névmagyarosításra hivat-
kozással kért, a belügyminiszter 1940. január 31-én
engedélyezte.41 Ez egy időben történt lánya, Kriflik
Katalin nevének Keményi Katalinra történő változ-
tatásával. Katalin nevének megváltoztatására az anya
névváltoztatása miatt volt szükség.42 Mivel nem volt
örökbefogadott, és nem viselte az apa nevét, viselnie
kellett az anya új nevét. 
Az édesanya nevének Kriflikről Keményire történő
változtatása a bábszínház működésének elenged-

37 A természetes apa olyan apa, aki a gyermekét házasságon kívül nemzette. 
38 A dokumentum másolatának lelőhelye: PIM-OSZMI Bábtár.
39 Kriflik Mária születési anyakönyvi kivonata a Budapest Főváros Levéltárában található. Jelzete: HU_BFL_XV_20

_1_XXXIII_1_a_A745_0324. Az életem a bábjáték a bölcsőtől a sírig és a Kemény Bábszínház képeskönyve című kötetek
tévesen Pozsonyt jelölik meg.

40 1921. évi XXXIII. tc. 61. cikke: Mindazok a személyek, akiknek illetősége („pertinenza”) oly területen van, amely azelőtt
a volt Osztrák-Magyar Monarchia területeihez tartozott, a magyar állampolgárság kizárásával jogérvényesen annak
az Államnak az állampolgárságát szerzik meg, amely az említett területen az állami főhatalmat gyakorolja.

41 A Kemény Bábszínház képeskönyvében egy másodlagos dokumentumra hivatkozva, tévesen 1941-et jelölik meg
a névváltoztatás időpontjaként. 
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hetetlen feltétele volt. Kemény Henriknek, miután
életbe lépett a második zsidótörvény,43 hivatalosan
át kellett engednie a bábszínház vezetését a ke-
resztény Kriflik Máriának. Ám számításba kellett ven-
niük, hogy a közönség Kemény bábszínházaként
ismeri őket. Tehát a név megtartására szükség volt
ahhoz, hogy a nézőket ne bizonytalanítsák el. A Ke-
ményi bábszínháza pedig magában rejtette a Kemény
bábszínházát is. Miközben az egy betűnyi különbség
a bábszínház nevében észrevehetetlen volt, addig
a Keményi név elhallása a törvény éber őreinek
gyanakodására adhatott okot. Ez a névváltoztatás
Kriflik Mária részéről mindenképp kockázatvállalást
jelentett, hiszen így egyetlen betű lett a különbség
az ő új neve és zsidó élettársa neve között. Véle-
ményem szerint az anya részéről e névváltoztatás
az összetartozás vállalása: gyermekei apja iránt
érzett szeretetét és a bábszínházhoz való ragasz-
kodását példázza egy morálisan szétesett világban.  
Nagycenkre 1944 novemberében érkeztek
az első zsidó kényszermunkások. A már nem
működő cukorgyárban helyezték el őket. Az első
nagyobb transzporttal 1200 budapesti nőt hur-
coltak Nagycenkre. December végére többségük

munkaképtelenné vált, pótlásukra munkaszol-
gálatos férfiakat hoztak.44 A védőállás építésére,
sáncásásra befogott férfiak között volt Kemény
Henrik. Gyilkosságokról, brutális kegyetlenkedé-
sekről szólnak a visszaemlékezők. Az időjárás
sem volt kegyes, 1944 tele különösen kemény,
hófúvásos volt. Mínusz 12 fokot mértek az ország
nyugati részén december 27-én, azon a napon,
amikor Kemény Henrik meghalt. 
Keményi (Kriflik) Mária nem ment férjhez. Élete
végéig hazavárta szeretett párját, gyermekei apját. 
Az újpesti zsidóságot 1944. május utolsó hetében
költöztették gettóba, illetve sárgacsillagos házakba.
Július első hetében a Budakalászról indított vasúti
szerelvényeken szállították őket Auschwitz-ba. A vo-
naton volt Kemény Henrikné Weisz Aranka is.45

42 Kriflik Mária és Katalin utónevű gyermeke családi nevének „Keményi” névre történő változása a 318.473/1939. BM.
számon van nyilvántartva. Kriflik Katalin névváltoztatása, mint utólagos bejegyzés a születési anyakönyvi kivonatban is
szerepel. Levéltári jelzet: HU_BFL_XV_20_1_XXXIII_1_a_A2236_0149.

43 Az 1939:IV tc. „a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról” (második zsidótörvény) május 5-én jelent meg.
44 Társadalmi és etnikai konfliktusok a 19–20. században. – Atrocitások, pogromok, tömeggyilkosságok, népirtások. (Digitális

Konfliktus Adatbázis.) Enciklopédia/Vidéki tömeggyilkosságok 1944–1945. http://tarsadalominformati ka.elte.hu/tananya -
gok/dka/lecke25_lap15.html

45 A holokauszt újpesti áldozatainak névsora a Kadlecovits Géza által szerkesztett Zsidósors 1944. Újpest című könyvben
olvasható. (Zsidósors 1944. Újpest., Újpest Önkormányzata, Budapest-Újpest, 2014.)

A Kemény család az 1940-es évek elején. 
Kemény Henrik, Kemény Mátyás, 

Korngut-Kemény Henrik, Kemény Katalin, Kriflik Mária. 
(Fotók: Korngut-Kemény Alapítvány)


