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Szatmári zsidók az egészségért 
 
     Előhang 
 

Ennek a kis munkának a szerzője, be kell vallja nagyra vágyó céljait. Nem elégszik meg a 
szatmári zsidók történelmi tragédiájának bemutatásával, de még a következmények felidézésével 
sem. Szeretné észre vétetni azt a szellemi, lelki erőt is, amely egy kisebbséget naggyá tud tenni. Az 
olvasó szeme ne ragadjon csupán a visszapillantó tükörre, lásson előre is, mai életünk 
halálkanyaraira és szerpentines meredélyeire. Mindenkinek van tanulnivalója a múltból, ha tovább 
akar élni, kell is tanuljon belőle. Talán a jövő sem annyira kérdőjeles, ha megfelelő tanulságok 
levonásával jár a felkiáltójeles múlt ismerete. És egy erkölcsi következtetés: a történelmi 
tragédiákról az utókornak tanulnia kell, hogy az elkövetett hibák, bűnök ne ismétlődjenek meg, de 
nem helyes az áldozatok emlékéből tőkét kovácsolni, sem erkölcsit, sem politikait, sem gazdaságit.  

Amikor a szatmáriak egészségéért dolgozó zsidók nyomait keressük elsőnek az egyik 
legnagyobb szatmári író, Kaczér Ilyés: „Jerikó ostroma” című regényéből vett emlékünket idézzük 
fel. A nagykárolyi születésű Ösztreicher Sándor Shaja Bécsben szerez orvosi oklevelet, írja Kaczér. 
Hazajön Bécsből, mert Szatmárban nagy a baj: pusztít a kolera! Mint Bécsben képzett szakember 
fontos szerepet vállal a betegség leküzdésében, az egészségesek életének megmentésében. Lehet, 
hogy Ösztreicher Sándor volt az első zsidó orvos Szatmárnémetiben? Mint ahogy nagyon sok 
kérdésre, úgy erre sem ad választ ez a munka. 

 
     Az elvek szintjén 
 Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség Szatmári Csoportja (EZSNSZ) elsődleges feladatai 
között a cionista világmozgalomba való bekapcsolódást tartotta. 1920-ban történt megalakulásakor a 
már 20 éve létező Makkabea budapesti cionista egyetemen kialakult szellemiség folytatójának és 
továbbfejlesztőjének vallotta magát az új országhatárok között, Romániában. A Palesztinát Újjáépítő 
Alap (Keren-Hájjeszod= KH) szatmári csoportját egy 17 tagú kuratórium vezette Princz Árminnal, 
ifj. Reiter Mórral, Sámuel Ignáccal, Princz Józseffel az élén. A Szövetség a palesztinai újjáépítési 
programmal párhuzamosan a szatmári zsidók önazonossági tudatának gondozását, gazdasági 
támogatását is segítette. Ennek megfelelően sport, kulturális, felekezeti stb. ügyosztálya mellett a 
szatmári zsidók szociális helyzetének javítását, gondozását is felvállalta.  Az Erdélyi Zsidó Nemzeti 
Szövetség Szatmári Csoportjának szociális ügyosztálya a bőkezű helyi adományozók mellett, a 
„Joint” segítségét is felhasználva, létrehozta a „Zsidó árvák varrodáját” a „Zsidó iparos 
tanoncképzést” a „kis egzisztenciájú zsidók bankját”. Munkájuk mintegy megkoronázásának 
számított a Szatmárnémeti Zsidókórház felépítése és működtetése.  

Egy Zsidókórház létrehozásának gondolata már a XIX. század második felében foglalkoztatta 
a szatmárnémeti zsidóságot. Nem csoda, hiszen Nagyváradon már a XIX. század második felében 
működött Zsidókórház. Ezt követően Kolozsváron 1928-ban sikerül megnyitni egy igen híressé vált 
Zsidókórházat. A Kolozsvári Zsidókórház mellett 1930-ban nyílt meg a zsidó orvosok tudományos-
szakmai szervezete a „Paul Erlich Orvos Egyesület” is. Időrendi sorrend szerint a Szatmárnémeti 
Zsidókórház következik, amelyet évtizedes vajúdás után1937-ben nyitottak meg. 
Szatmárnémetiben 1881-ben Benedikt Lipót jeles izraelita tanító volt az elnöke annak a 
bizottságnak, amely célul tűzte ki Zsidókórház létrehozását. Akkor úgy tűnt, hogy a közösség 
nagyobbat álmodott, mint ami a valóságban teljesíthető. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy ha 
hűek maradunk, kitartunk álmaink mellett, és ugyanazt az álmot sokan álmodják egyszerre, előbb-
utóbb valósággá válthatóak. A kórház megvalósítását megelőzően egy sor betegápolással, 
gondozással, szociális tevékenységgel foglalkozó egyesület nőtt ki a szatmári zsidó közösségből, de 
egy zsidókórház létrehozásának álmáról soha nem mondtak le a szatmári zsidók. 
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Szociális intézmények 
1881. szeptember 4-én az Izraelita hitközség tanácstermében megalakult a „Szatmári Izraelita 

Beteg Önsegélyező Egyesület” melynek célja a beteg tagokat és azoknak keresetképtelen családját 
gyógykezeltetni és anyagi támogatásban részesíteni. A „Betegek Önsegélyező Egyesülete” 
tagdíjakkal, különböző tea- és táncestélyek bevételeiből, valamint adományokból biztosította azt a 
pénzügyi hátteret, amivel célkitűzéseit teljesíteni tudta.  

Az 1920-as évektől „Zsidó Fiú Árvagondozó” működött a Hunyadi utcában, amely zsidó 
szellemiségű neveléssel, a hagyományok megismertetésével igyekezett zsidóvá nevelni az oda 
kerülő árvákat.  

Szatmárnémeti egyik legtevékenyebb szociális ügyeket felvállaló önkéntes szervezkedése az 
1890-ben alakult „Izraelita Nőegylet és Népkonyha Egyesület” volt. Szinte hetente hirdették 
rendezvényeiket a helyi sajtóban. Sokszor igen színvonalas művészi estekkel várták a nemes 
együttlétre vágyó szatmáriakat. Ezeknek a bevételéből végezhették jótékony vállalásaikat.  

Nagyjelentőségű szociális munkát végzett a „Zsidó Kisiparosok Egyesülete” és az „Aggok 
Menháza” melynek egyik vezetője az igen népszerű és ismert dr. Fischer József ügyvéd volt.  

A város zsidóságának tehetős személyiségei aktív tagságot vállaltak az „Országos Izraelita 
Patronage Egyesület Szatmárnémeti Fiókjánál” amely elsősorban árva és szegény gyermekek 
erkölcsi és anyagi gondozásával foglalkozott.  

A két világháború között Frischmann Miksáné hívta életre a „Rejtett Szegény Betegeket 
Ápoló Egyesületet” amelynek a célkitűzései az egyesület nevéből kiolvasható. Házról-házra jártak, 
felkeresték azokat a családokat, akik nem tudták megvásárolni a beteg családtag gyógyszerét, akik 
pénzhiány miatt nem mehettek orvoshoz. Ez az egyesület sietett segítségükre.  

A „Debóra Leányegyesület” a zsidó nőnevelésben tűzött maga elé nemes célokat. 
Közművelődési témák mellett a zsidó nőnek a családban és a társadalomban betöltött szerepével 
foglalkozott. Ismertették az izraelita házasélet szabályait, a Tóra által parancsolt és előírt szent 
házassági törvényeket, az elkülönülés és a tisztulás törvényeit.  

A zsidó egészségügy egyik alap előírása a rituális fürdő. A nemi érintkezést a megtisztulás, a 
rituális fürdés kell megelőzze. Amint a nevében is benne van, a rituális fürdés vallási szertartás, ami 
nem azonos a kádfürdéssel. Abban azonban egy és ugyanaz mindkettő: megtisztulást szolgál. A 
tisztaság, mint az egészséges testi-lelki élet alapfeltétele a zsidó vallási felfogásban, a szertartásban 
és gondolkodásban meghatározó szerepet játszik.   

 
A Zsidókórház  

 Századunk húszas éveiben újból felmerült egy minden igényt kielégítő Zsidókórház 
létrehozása Szatmárnémetiben. A kezdeményezők 1925-ben Csengeri Májer Sándor földbirtokost 
választották meg a Zsidókórház-bizottság elnökévé. A Szatmárnémeti Autonóm Ortodox Izraelita 
Hitközség mellett működő Chevra Kadisának, Szentegyletnek, egyik fontos választmányi bizottsága 
volt a Kórházbizottság. A két hitközség, az ortodox és a status quo, a kórház kérdésében 
megegyezésre jutott, ami hatalmas fegyverténynek számított abban az időben. A 
„Kórházbizottságban” az ortodoxok 2/3, míg a status quo 1/3 arányban képviseltették magukat. A 
„Kórházbizottság” mindenkori elnöke csakis az ortodoxok közül kerülhetett ki. Jelenleg az ortodox 
temetőben - az emlékházban - látható az a márványból készült tábla, amely eredetileg a Zsidókórház 
falán állott, annak a 132 támogatónak a nevével, akik hozzájárultak ezen intézmény létrehozásához. 
Az adományozók között ott találjuk Beráll Adolf gyógyszerészt, a Borgida családot, dr. Fekete 
Samu főorvost, a Princz családot, dr. Guttmann Béla gyógyszerészt, dr. Rooz Gusztáv, Melchner 
Józsefet, dr. Fried Lipótot stb. 
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 Égető szükségletet elégített ki az új kórház. Gondoljunk arra, hogy városszerte hamarosan 
megjelennek a „Vorbiţi româneşte” (Beszéljenek románul) feliratok, közben a román népi 
antiszemitizmus is látványosan erősödik. A magyar és a zsidó beteg hogyan mondja el fájdalmait ott, 
ahol csak román nyelven szabad fájjon, ami fáj? A hatalmon lévők antiszemitizmusát semmi sem 
bizonyítja ékesebben, mint az a tény, hogy ebben az időben Szatmár megye állami egészségügyi 
intézményeiben egyetlen zsidó származású orvost, ápolónőt, szülésznőt, tisztviselőt nem találunk. 
 A „Chevra Kadisa”(Szentegylet) alapszabálya szerint, a Kórházbizottság intézi a kórház 
zavartalan működését. A választmány jóváhagyása nélkül nem alkalmazhattak orvost, 
gyógyszerészt, ápolót. A Kórházbizottság intézi a kórházalapítás támogatását, joga van a 
támogatókat a bizottságba felvenni, ha egyébként ezek nem tagjai a Szentegyletnek és joga van 
ezektől kizárólag a kórház támogatására adományokat elfogadni. Amint látjuk, a Szatmárnémeti 
Zsidókórház a Szentegylet Kórházbizottságának a hatásköre, felügyelete alá tartozik. Felügyeli 
annak vagyonát, kezeli azt, fenntartja és gondoskodik a működtetéshez szükséges anyagi forrásokról. 
 A Szentegylet Kórházbizottsága feladatkörébe tartozott az izraelita betegek meglátogatása, 
segélyezése is. Ugyancsak a Szentegylet kötelezettségei közé tartozott az izraelita vallású szegény 
sorsú betegek díjtalan orvosi- és gyógyszerellátásának biztosítása. 
 Látszólag nem tartozik a Zsidókórház történetéhez, de meg kell említenünk, mint fontos 
egészség-történeti eseményt, hogy 1936-ban nagy gyászban volt Szatmárnémeti és a környék 
lakossága. Meghalt dr. Lükő Béla, az európai hírű sebész főorvos. Temetésén a zsidó hitközség 
hivatalos küldöttséggel képviseltette magát. 

A Szamos napilap 1929. március 16. számában megjelent tudósítás szerint biztatóan alakul a 
Zsidókórház sorsa. Már négy éve dolgoznak a kórház megvalósításán, de a reménytelenül nehéz 
gazdasági helyzet miatt a teljes épület elkészülése váratott magára. „A kórház hatalmas épülete 
teljesen be van fejezve. Megindult az épület testében az élet ereinek bevezetése: vízvezeték, 
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központi fűtőrendszer, villanyvilágítás felszerelése, és ezt követi a berendezések, a felszerelések 
elhelyezése.” olvassuk az 1929. márciusi lapszámban. A belső szereléseket a nagyváradi Lőrincz-
Gyárfás „Instalator” cég és a szatmárnémeti Katz testvérek cége végzi. Azonban az új lendületből 
sem futja a mű teljes befejezésére.  

Közben a szatmárnémeti zsidó orvosok nemzetközi visszhangot kiváltó fellépése történt 
1933. márciusban. Felhívással fordulnak kollégáikhoz, hogy mindaddig, amíg a németországi 
zsidóság vissza nem nyeri teljes állampolgári jogait, ne vásároljanak, ne írjanak fel, ne ajánljanak 
betegeiknek német gyógyszereket. 

1935-ben újból nekigyürkőztek a kórházépítés befejezésének. A pénzgyűjtés tovább folyt. 
1937 tavaszára sikerült előrébb lépni a szerelések ügyében. 1937. szeptember 25-én dr. Fekete Samu 
igazgató-főorvos az ünnepélyes megnyitó után végigkalauzolta a hatóság és az orvostársadalom 
meghívottait az új intézményben. Tehát 1937 őszén, ünnepélyes körülmények között megnyitotta 
kapuit a Szatmárnémeti Zsidókórház, melynek bejárata fölött ez állt: Spitalul Evreiesc, alatta 
héberül: Bét Hácholim Háivri. A Szatmárnémeti Zsidókórház első igazgató főorvosa tehát a 
nagytekintélyű, híres szemorvos dr. Fekete Samu, gondnoka pedig Jungreis Aladár lett. Az 
alkalmazott tisztviselők közül egyetlen nevet tudtunk azonosítani, ő pedig: Goldstein Lili, aki 1943-
ban dolgozott az intézménynél. 

                                   
A Zsidókórház udvarán , Dr. Markovits Edith, nincs azonositva, Dr. Jakab Lajos, Glück 

(Görög) Klári mikrobiologus, Goldstein Lili tisztviselőnő 
Egy év elteltével a Reggeli Újság munkatársa írja „álljunk meg az egyik tízágyas 

betegszobának ajtajában, ahol megszűnik a gondtalan jó mód, többség és kisebbség, fajelmélet és 
világpolitika, itt csak emberek vannak, itt minden nyelven egyforma imádság hangzik: Istenem 
segíts!” Gyógyító, emberséges szavakat kap e ház lakója, amikor sajtóban, utcán, hivatalban, 
üzletben az ember megaláztatása, üldözése folyik. Már utcaseprést is csak az vállalhat, aki román 
nyelvvizsgát tesz. Az első esztendő végén, 1938. szeptember 25-én készült mérleg szerint 810 beteg 
feküdt hosszabb-rövidebb ideig a Zsidók Kórházban. 300 műtétet hajtottak végre, a betegek 30%-a 
nem zsidó. Betegek nem csak szatmárnémetiből vagy a megyéből, hanem az ország más részeiből is 
érkeznek.  

A Szatmárnémeti Zsidókórház jól működött, évről évre bővült és fejlődött 1944. március 19-
ig, amikor a német fasiszta seregek bevonultak az országba és elhozták magukkal az emberiség 
történetének egyik legnagyobb tragédiáját. Ezt megelőzően már az első zsidótörvény (1938. május 
29.) 20%-ban szabályozza az értelmiségi és szabadfoglalkozásban a zsidók számarányát, amit a II. 
zsidótörvény már 6%-ban határoz meg. 1942 márciusában írja alá a magyar kormány a IV. 
zsidótörvényt. Az egészségügy területén elsősorban a gyógyszertár tulajdonosok és magánrendelőt 
működtető zsidó orvosok a nagy vesztesei az új szabályozásnak, akiktől elvették a tulajdonjogot. 
Kötelesek voltak keresztény társtulajdonost bevenni a vállalkozásba.  
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Önálló zsidó közegészségügyi intézmények létrehozásának és fenntartásának szükségessége 
szégyenletes történetekkel igazolódtak vissza. Legyen erre példa Csóka Lászlónak, Szatmárnémeti 
polgármesterének 1942. június 25. határozata, amely megtiltja a zsidóknak, hogy a városi strandot 
használják. A másik szégyenletes példa 1943 áprilisában 10860-as számmal kiadott határozata, 
amely 1943. május 16. napjától megtiltja a zsidók kiszolgálását a városi gőz és kádfürdőben, 
valamint a városi uszodában. 
 1944-ben a nácik néhány hónapon át katonakórházi célokra használták a Zsidókórházat. A 
„zsidótlanított” városban júniustól elveszítette eredeti hivatását a Zsidókórház is. A zsidó orvosok 
munkaszolgálati kötelezettségével és deportálásával járó össztársadalmi vesztességről alig esik szó a 
történelmi munkákban. 
 
 Orvoshiány 
 A zsidók munkaszolgálatra való behívása pótolhatatlan orvoshiányt vont maga után. A 
szatmárnémeti közkórház igazgató főorvosa már 1943-ban szakember hiányról panaszkodott. 1943. 
november 3-án a belügyminiszterhez írott levelében ismerteti a kórház helyzetét, amelyből kiderül, 
hogy a sebészeten egyedül maradt, ami azt jelenti, hogy sebész orvosi tevékenységei mellett főorvosi 
és intézményvezetői feladatokat is kell teljesítsen, éppen ezért „a sebészeti osztály részére egy 
sebész gyakorlattal rendelkező munkaszolgálatos orvost kirendelni méltóztassék, mert a sebészeti 
osztályt egyedül ellátni nem bírom” írja a belügyminiszterhez beadott kérelmében.  
 Két konkrét példával próbáljuk meg érzékeltetni a nehéz helyzetet. Első példánk a zsidó 
orvos megaláztatásáról szól, a második pedig arról a pótolhatatlan orvoshiányról, ami a deportálás és 
a háború következményeként alakult ki Szatmárnémetiben.  

Jól érzékelteti a zsidó orvosok kiszolgáltatottságát dr. Stern Lipót története. A Szatmárnémeti 
Királyi Állami Kórház igazgató-főorvosa dr. Schlagetter Nándor, sebész főorvos, 1944. február 5. a 
belügyminiszter segítségét kéri, hogy dr. Stern Lipót Leó orvos illetményeit a fogadalom letételének 
napjától utalványozza. Hétköznapi nyelven ez azt jelenti, hogy már 1944 februárjában nem részesült 
illetményekben az a zsidó orvos, aki nem tett fogadalmat. Nagy fába vágta fejszéjét a közkórház 
igazgatója, mert éppen ezekben a napokban javasolta az Orvosi Kamara, hogy „Amennyiben zsidó 
orvosok még, mint munkaszolgálatosok közegészségügyi szolgálatokra igénybe vétetnek, úgy azok a 
kirendelési helyükön végzett orvosi gyakorlatból származó jövedelmüket tartoznak egészében az 
Orvosi Kamarának beszolgáltatni.” Ehhez a rendelkezéshez képest a szatmárnémeti közkórház 
igazgatójának a belügyminiszterhez címzett kérelme forradalmian bátor tett volt. 

Stern Lipót doktor dr. Schlagetter Nándor igazgató-főorvosa kezébe tette le az alábbi 
fogadalmat „Én dr. Stern Lipót Leó fogadom a mindenható és mindentudó Istenre, hogy 
Magyarországhoz, annak alkotmányához és Magyarország kormányához hű leszek, Magyarország 
törvényeit és törvényes szokásait valamint az alkotmányos kormány rendeleteit megtartom, hivatali 
elöljáróimnak engedelmeskedem, a hivatali titkot megőrzöm, hivatali kötelességeimet pontosan és 
lelkiismeretesen teljesítem.” Míg a két világháború közötti időben, Romániában, zsidó orvos nem 
dolgozhatott állami egészségügyi intézményben, addig 1940 után alkalmazhatóak voltak. A helyzet 
tovább romlott, mert 1943-tól az állami egészségügyben alkalmazott zsidókat csak írásban és szóban 
leadott fogadalomtétek után alkalmazhatták.  
 Dr. Fischer Ernő szemorvos helyzete a fentinél is drámaibb. 1944. április 5-től kötelesek 
voltak a zsidók sárga csillagot viselni, így dr. Fischer Ernő szemorvos is sárga csillaggal a kabátján 
járt be munkahelyére, az István téri kórházba, ahol mint egyetlen szakember gyermekeket, 
felnőtteket, magyarokat, svábokat, románokat gyógyított. Május 6-án megkezdték 
Szatmárnémetiben, és ország szerte, a zsidók gettózását. A zsidó orvosok és családjaik elszállítása a 
haláltáborokba az utolsó csoporttal történt 1944. június 2-án. 

Bevitték a gettóba dr. Fischer Ernő szemorvost is, ami azt jelenti, hogy májustól a kórház 
szemorvos nélkül maradt. 1944. május 11-én a kórház igazgató-főorvosa ismét kérelmet intézett a 
belügyminiszterhez „Tisztelettel jelentem, hogy a vezetésem alatt álló kórház szemészeti 
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osztályának alorvosi tennivalóinak ellátására ide kirendelt munkaszolgálatos orvost, dr. Fischer 
Ernőt, a hatóság a mátészalkai zsidó gyűjtőtáborba internálta. Mivel nevezett elszállításával a 
szemészeti osztály orvos nélkül maradt, tisztelettel kérem, hogy a szemészeti osztályra egy 
munkaszolgálatos orvost kirendelni méltóztassék.” A kérelmet most is a kórház igazgató-főorvosa 
dr. Schlegetter Nándor, egyetemi magántanára írta alá. A dr. Fischer Ernő deportálásával kialakult 
helyzethez hasonló példák hosszú sorát lehetne még felsorolni. Ha figyelembe vesszük, hogy falvak 
egész sorában zsidó orvosok vigyáztak az emberek egészségére, elképzelni sem tudjuk azt a drámai 
helyzetet, amibe a lakosság többségét kitevő Szatmár megyei vidéki lakosság jutott. Tény, hogy 
települések tucatjai maradtak orvosi ellátás nélkül. 

 
Gettókórház 
Az eredeti terv szerint, 1944 májusában, a zsidókat erre a célra kialakított külön táborban 

kellett volna összegyűjteni. Végül olyan döntés született, hogy a gettót a Zrínyi, a Petőfi, a Báthory 
és a Tompa utcában és környékükön hozzák létre. A kampány csúcspontján a szatmárnémeti 
gettóban 18.863 zsidó élt, köztük azok is, akik az erdődi, a nagykárolyi és a szatmárnémeti járásból 
kerültek ide. Az érintett nagyobb zsidó hitközségek az alábbiak voltak: Apa, Aranyosmeggyes, 
Avasfelsőfalu, Avaslekence, Avasújváros, Batiz, Krasznabéltek, Bikszád, Erdőd, Huta 
(Szelestyehuta - szerk.), Kacs, Királydaróc, Nagykároly, Sarkad, Szamoskrassó, Szatmárhegy, 
Szinérváralja, Terep és Vámfalu.  

Az egészségügyi ellátást zsidó orvosok szervezték meg és biztosították a gettóban. A 
gettókórházat dr. Fekete Samu a nagyhírű szemorvos alapította ki és vezette. Arról a Fekete Samuról 
van szó, aki néhány héttel előtte a Zsidókórház igazgató-főorvosa volt. Grosz Dávid 
Szalmakalapgyára a Petőfi utca 37. szám alatt működött 1920-tól a deportálásig. Ennek a hatalmas 
épületnek a termeibe rendezte be Fekete doktor a Gettókórházat. Ápolók és kisegítő személyzet nem 
csak szakemberekből került ki, fontos szerep hárult az önkéntesekre is. Szatmárnémeti jobbnál jobb 
szakorvosai is ott voltak a gettóban és teljesítették hivatásukat, mint Kővári Tibor, Sárkány László, 
Fenyves Ármin stb. stb.  

A Gettókórház betegeit három csoportba oszthatjuk. 
1. Azok a betegek, akiket a Zsidókórházból vagy a Városi kórházból, esetleg  

valamelyik magánklinika kórterméből hurcoltak a gettóba, illetve az odahaza lábadozó vagy 
kezelésen lévők. Voltak ilyen esetek bőven. Frissen műtött betegeket, szülés előtt álló asszonyokat, 
vagy életük utolsó heteit tengető tehetetlen öregeket hajtottak ki a kórházakból, az otthoni 
betegszobából, akiknek a kezelését a Gettó kórházban önkéntességi alapon dolgozó orvosok és 
személyzet folytatta a deportálásig. 

2. A gazdag és tehetős családok férfi vagy nő tagjaiból a legkegyetlenebb vallatással, 
kínzással akarták kiszedni a gettó pribékjei, hogy hová rejtették el értékeiket. Törött kézzel, lábbal, 
törött bordákkal, vérző sebekkel kerültek ki a kiszemelt férfiak és nők, Sárközi gettóparancsnok 
vallatószobáiból, míg a hangszórókból Strauss Kék Duna keringője bömbölt. Ha Fekete doktor nem 
alakítja ki a Gettókórházat, ezek az összetört, száz testi sebből vérző emberek nem kapnak 
semmilyen kezelést. Ilyen esetben valóságos életmentő feladatot végeztek. Csak egy példa: 
Delmannét, szinte önkívületben dobták ki a pribékek, a vallatószobákból. A gettókórházi kezeléssel 
talpra állították Delmannét, aztán eldeportálták és a deportálásból hazajött. Ha nincs a Gettókórház, 
már itt a gettóban elvérzik és meghal. 

3. A gettóban nyomorúságos körülmények között, elképzelhetetlen zsúfoltságban éltek az  
emberek. Nem jutott mindenki feje fölé fedél. Mosókonyhák cementjén, udvarokban a puszta 
földön, kertekben meghúzódó emberek tömegesen betegedtek meg, akik orvosi segítségre szorultak.    

A deportálás elkezdéséig nem beszélhetünk nagy gyógyszerhiányról, mert mindenki vitte 
magával a szükséges gyógyszereit, mi több tartalékokkal is igyekezték az ellátást biztosítani. A 
gettókórház, mint napjainkban a szatmárnémeti kórházak „hozott gyógyszerekkel” működött, ami 
azt jelenti, hogy a városból sikerült becsempészni kötszereket, fájdalomcsillapítókat, 
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legszükségesebb sürgősségi cikkeket. A Gettókórház tehát nem csak emberséges segítség, hanem 
életmentő szolgáltatás volt a végsőkig kiszolgáltatott emberek számára. 

 
Otthon és kórház 
A háború befejezése utáni első években kettős szerepet teljesített a Zsidókórház 

épületegyüttese. A deportálásból, vagy a munkaszolgálatokból testileg lelkileg tönkrement 
embereket hazaérkezésükkor nem várta az otthon, nem várta a család ölelő karja, hanem az 
agyonbombázott város, a kirabolt, a felégetett lakások látványa hajszolta végső elkeseredésbe az 
otthont keresőket. 1945-ben megalakult Demokrata Zsidó Népközösség, amely felvállalta az 
otthonnélküli hazaérkezők pátyolgatását.  

A Zsidókórház épülete volt legalkalmasabb arra, hogy a szélrózsa minden irányából érkező 
deportáltak, munkaszolgálatosok fedél alá jussanak, hogy meleg ételt, orvosi ellátást biztosítsanak 
számukra, és vigasztaló emberi szót kapjanak. A Demokrata Zsidó Népközösség szervezésében a 
Zsidókórházban kialakították a Deportáltak Otthonát, melynek vezetését Frischmann Henrikre  (a 
Zsidó Jövő c. lap egyik hajdani szerkesztőjére) bízták. A Deportáltak Otthonában már az első évben 
mintegy 7.000 ember lelt menedékre, írja dr. Grosz Sándor az intézmény tevékenységéről, a 
gyászkerettel övezett Deportált Híradó című újság 1945. július 8. első számában.  Ez nem azt 
jelentette, hogy a kórház elveszítette volna gyógyítói szerepét. Működött, mint kórház is.  

Ugyanebben az épületben,1946-ban a Joint segítségével és helyi adakozásból, újból 
megnyitotta kapuit a Zsidókórház is. Lényegében a Joint szerelte fel orvosi műszerekkel, 
ágyneművel, pokrócokkal, köpenyekkel, kóser konzervekkel stb. Gyógyszereket is a Joint 
segítségével szereztek a kórház betegeinek. Ebben az időben dr. Borgida József ügyvéd volt a 
Kórházbizottság elnöke, Kanadába való áttelepüléséig. 1948-ban a többi romániai kórházakkal 
együtt államosították a Zsidókórházat is. Azóta az épületben tüdőgondozó, TBC - kórház működik. 

 
Az államosítás előtti évek 

 A Szatmárnémeti Zsidókórház utolsó két évének történetéről Vágássy Gizella, református 
vallású, ápolónővér beszélt. 1946 áprilisának utolsó napján érkezett Szatmárnémetibe, amikor már az 
épület otthon-szerepe megszűnt, már csak mint gyógyintézet működött. Az állomáson a Zsidókórház 
ápolási vezetője, Apán Anna fogadta egy csokor virággal. 
 A nővérek lakása a kórház épületében volt, úgy a földszinten, mint az emeleten. Munkás 
hétköznapokon vagy ünnep alkalmával, a napi teendők rendje ugyanaz volt. Reggel 6 órakor 
fürdették a gyermekeket, majd a betegmosdatás következett. A vizittel és a kezelésekkel telt el a 
délelőtt. Délután a kiírt kezeléseket folytatták és gondoskodtak a betegek ellátásáról. A szolgálat 20 
órakor ért véget. Szolgálati időben tilos volt az ápolónőknek elhagyni a kórház területét. A szállás 
mellett az étkezés is a kórház biztosította. Ünnepek alkalmával a vezetőségtől ajándékot kaptak. 
1946-1948 között Apán Anna, Keresztesi Irén, Berger Ágnes (a szatmárhegyi orvos lánya) Böhm 
Ilona (a laborban dolgozott), Váncza Ilona és Vágássy Gizella alkotta az ápoló személyzetet. 
 Beszerzési célokra lovas szekere volt a kórháznak. Mentőkocsit nem tartottak. Két takarítónő 
és egy férfi dolgozott még az intézményben, az utóbbi a cserépkályhák fűtését, az udvar rendben 
tartását, favágást stb. volt hivatott végezni. 1947-ben vagy 1948-ban a Princz testvérek felajánlották 
egyik lakásukat a kórház számára (akkor dr. Klein Ernő vette át), amely most a TBC járóbeteg-ápoló 
számára szolgáló épület. Felvételkor, a beteg a kórházi ellátás költségeit fizette (orvosi tiszteletdíj, 
villany, fűtés, ápolók, étkezés, gyógyszer, kötszer stb.). 
 A Zsidókórházban csak kóser ételeket szolgáltak fel. A konyhafelelős vezetője az ún. 
„direktris” naponta végigjárta a kórtermeket ágytól-ágyig, hogy felvegye a betegek másnapi 
ebédrendelését. A beteg azt ebédelt, amit rendelt. A napi háromszori étkezés mellett mindenki 
tetszése szerint bármikor kérhetett olyan ételekből, amelyek raktáron álltak (pl. kakaó, teák stb.). A 
konyha az alagsorban volt. 
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Egy-egy kórteremben általában két ágyat állítottak fel, néhol hármat. Minden ágy mellett 
éjjeliszekrény állt, lámpával. A betegek általában kísérővel vonultak a kórházba (szülő, testvér, 
gyermek vagy más hozzátartozó), így aztán egy kórtermet a beteg és a hozzátartozója foglalt el. 
Ezzel magyarázható az ápolószemélyzet igen alacsony száma. Az ápolószemélyzettel való 
kapcsolattartásra ott volt karnyújtásnyira a csengő. A nővér azonnal tudta, melyik kórteremben ki 
csengetett. A betegek ágyneműjét naponta cserélték. 
 Ugyanazon a szinten férfiak és nők számára voltak kórtermek a főbejárattól jobbra, illetve 
balra. A földszinten belgyógyászat, szívosztály és gyermekosztály volt. Az emeleten volt a sebészet, 
a műtő, a röntgen, a nőgyógyászat és a szülészet. Az épületben gyógyszertár, fogászat és 
laboratórium is volt. Műszaki felszereltsége minden igényt kielégíthetett.  
 Volt a kórház területén egy imaház is. Minden nap jártak oda imádkozni orvosok, betegek, 
zsidók, keresztények egyaránt. Ma gyógyszertár van az imaház épületében. 
 A kórházat akkor nem vette körül a jelenleg ott álló hatalmas kőkerítés. A bejárat sem a mai 
volt, hanem a gépjárművek számára fenntartott kapu helyén állt a főbejárat, hiszen az épület 
főbejárata is erre az oldalra esik. 
 A beteg bármelyik orvost választhatta Szatmárnémetiből, függetlenül attól, hogy zsidó vagy 
keresztény volt az illető orvos. Kórházi felvételt nyerhetett bárki, vallásra, nemzetiségre, fajra való 
tekintet nélkül. Mint ahogy az Irgalmas nővérek kórháza, úgy a Zsidókórház sem tett ilyen jellegű 
megkülönböztetéseket. Az orvos tiszteletdíja a beteg-orvos közötti megegyezéstől függött, sok 
esetben tekintettel voltak a beteg gazdasági helyzetére. Volt olyan tehetős beteg, aki felépülve, a 
kórház elhagyásakor már-már vagyont érő adománnyal hálálta meg gyógyulását. 
 A Zsidókórháznak két alorvosa volt: dr. Herskovits Lajos és dr. Scsok Tibor keresztény 
orvos. A kórház legfontosabb osztályai és osztályvezető főorvosai: 
Sebészeten dr. Lasz Gyula, belgyógyászaton dr. Groszmann Sándor (nagyon szigorú volt, jegyzi 
meg Vágássy Gizella), szülészeten, nőgyógyászaton dr. Grosz Sándor, dr. Wilkovits, dr. Braun Béla, 
a röntgenosztályon dr. Kővári Tibor, gyermekosztályon dr. Stern, orr-,fül-, gége osztályon dr. Pop 
Vasile, szívosztályon dr. Reich Izidor, fogászaton dr. Májer Márton, laboratóriumban dr. Vámos 
László dolgozott. Munkánk második részében bemutatásra kerülő orvosi életrajzokban találkozik az 
olvasó más nevekkel is. 
 Az egészségügy teljes államosítása 1949-1953 között megtörtént. Ekkor már világossá vált a 
zsidóság számára is, hogy a szocialista tömb a reménytelenség zárkája. Az államosítás adott 
végleges lökést a város és a megye valóban sikeres „zsidótlanításához”. A zsidó családok kis 
vállalkozásaikat nagy csalódással zárták be, és csomagoltak. Volt olyan, akit a cionizmus eszméje 
vezetett az újonnan alakult országba, Izraelbe, mások a jobb megélhetés reményében vágta a 
nagyvilágnak a szélrózsa minden irányába. Voltak, akik továbbra is itthon maradtak, mint a Sarudi 
gyógyszerész család, mások gyorsan igyekeztek értékesíteni el nem vihető dolgaikat és elhagyták az 
országot. Pedig a Megyei Gyógyszervállalat, ismertebb nevén Centrofarm, még 1960 is segítette a 
szatmári zsidókat, hátha vonzóbbá tehetik a Romániában való maradás gondolatát számukra. Erről itt 
most részletesebben szólunk. 
 A Szatmárnémeti Zsidó Közösség, Farkas Jenő és Klein Ármin képviseletében, egyezséget 
kötött a Megyei Gyógyszervállalattal, melyet Sarudi László igazgató és Lăcătus Vasile képviselt, 
hogy a 7. számú gyógyszertár köteles gyógyszerrel ingyen kiszolgálni a nehéz gazdasági helyzetben 
lévő zsidókat a következők szerint: 

- A két példányban megírt vény egyike a gyógyszertárban marad, a másik a Zsidó 
Közösséghez jut el, ennek alapján történik az elszámolás. 

- A gyógyszer átvételét a beteg vagy annak megbízottja, aláírással igazolja. 
- Az elszámolás 15 naponként történik  
A nyájszellemet nehezen viselő zsidók felismerték, hogy végleg leáldozott számukra a  

szocialista táborban a reménység napja. Elindult a világháború utáni első kivándorlási hullám, ami 
együtt járt a szülőföldtől való végleges búcsúval. A következő és egyben utolsó tömeges kivándorlás 
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a diktátor uralkodásának idején történt. Eredményeképpen megszűnt a zsidóság számottevő jelenléte 
Szatmár megye egészségügyi, gazdasági, kulturális életében.    
 

Utóhang 
 A Szatmárnémeti Zsidókórház megnyitásától annak államosításáig tizenegy esztendő telt el. 
A náci korszak miatt közel egy esztendő kiesett a kórház életéből. A zsidó orvosok mellett 
bedolgozott itt néhány keresztény orvos is, de az valójában ritkaságnak számított. Az egy évtizedes 
története során a következők állandó egészségügyi munkatársai voltak az intézménynek: Braun Béla, 
Fekete Samu, Glück Lajosné Görög Klári, Groszmann Sándor, Herskovits József, Jakab Lajos, 
Jordán Viktor, Kővári Tibor, Lasz Gyula, Májer Márton, Markovits Emil, Markovits Emilné 
Eisenstaedter Edit, Reich Izidor, Róth Péter, Schtock Ignác, Wilkovits Béla. Ez a névsor nem jelenti 
azt, hogy minden zsidó orvosok itt talált munkahelyet. Többségük magánrendelőt tartott fenn. 
Mások az egyházi vagy állami fenntartású kórházban keresték kenyerüket. A zsidó orvosok jelenléte 
nem csak szakmai szempontból volt jelentős, hanem társadalmi szempontok szerint is, mert ők 
támogatói és tevékeny résztvevői voltak a város kulturális életének, könyvet vásároltak és olvastak, 
színházba és hangversenyekre jártak, zenéltek. Élénk művelődési élet folyt zsidó civil 
szervezetekben is, ahol az orvosok voltak a zászlóvivők. Tagjai voltak keresztény művelődési 
szervezeteknek, tudományos egyesületeknek is. Így például a Kölcsey Körnek és vezetőségének nem 
egy zsidó tagja volt az évtizedek során.  
 

Szatmárnémetiben tevékenykedő zsidó egészségügyiek névsora 
Megkíséreltük külön fejezetben összegyűjteni a Szatmárnémetiben született vagy itt 

tevékenykedett zsidó egészségügyiek névsorát. A különböző nevek, szócikkek között több esetben is 
lényeges terjedelmi különbséggel találkozik az olvasó. Az, hogy egy személyről többet másikról 
kevesebbet írunk, vagy csak a nevet említjük meg, nem minősítési szándékkal történt, csupán arról 
árulkodik, hogy nem jutottunk több információhoz, de a nevet megőriztük és megjelenítjük.  
 315 nevet gyűjtöttünk össze a XIX. és a XX. században Szatmárnémetiben működő zsidó 
orvosok, gyógyszerészek, fogászok, drogisták, nővérek és látszerészek sorából. Többségük orvos, 
233 személy, akikhez hozzásoroltunk egy biokémikust, egy pszichológust és egy egyetemi hallgatót, 
összesen 236 személy. Harmincnyolc gyógyszerészt találtunk. Fogászt huszonkettőt, drogistát 
hármat, látszerészt 6 személyt és 10 orvosi asszisztensnőt találtunk. Ezek a számok azt jelentik, hogy 
a szatmári zsidóság meghatározó szerepet vállalt már a XIX. századtól kezdve a szatmári társadalom 
egészségének szolgálatában. Az itt felsorolt zsidó származású orvosok, gyógyszerészek, fogászok, 
drogisták, látszerészek, nővérek sora a teljesség igényével készült, de nem vagyunk meggyőződve 
arról, hogy ez a célkitűzésünk valóban sikerült elérnünk. Ezért kérjük és örömmel vesszük az olvasó 
kiegészítéseit, abban a reményben, hogy közösen összehozhatunk egy valóban teljes kimutatást. 
 Külön elemzést igényelnének a második világháború vérengzéseiből származó hatalmas 
zsidó egészségügyis áldozatok. Nem lenne jelentéktelen tudományosan feldolgozni, illetve 
kiértékelni azt a veszteséget, ami a város egészségügyét érte a holokauszt okán. 68 orvost, 12 
gyógyszerészt, 8 fogászt, 1 drogistát, 1 látszerészt, 1 ápolónőt öltek meg a haláltáborokban, ami 91 
ember elvesztése csak az egészségügy területén. Merénylet a zsidó származásúak ellen, merénylet 
minden fajú és nemzetiségű beteg ember ellen, merénylet az egész emberiség ellen!  
 Az alábbiakban a szatmári emberek egészségéért dolgozó zsidó származású szakemberek 
neveit soroljuk fel. Ahol hozzáférési lehetőségünk volt, részletesebb életrajzi adatokkal is 
kiegészítettük a névsort. 
 
 
    Egészségügyi asszisztensek 
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1. Bar Zwiné  Grosz Gabriella, orvosi asszisztens. 1946. május 28. született  
Szatmárnémetiben. A Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban érettségizett, majd az Egészségügyi 
Technikumban szerzett orvosi asszisztens oklevelet. Nagysomkúton a kórház sebészeti osztályán 
műtősnő egy évig. 1967-ben áttelepedett Izraelbe. Azóta, 42 éve, a Rehovoti Assaf Harofe kórház 
sebészeti osztályán dolgozik, ebből 30 éve főnővér. Három gyereke van Jozefa, Jonit, Janiv. 

                                                              
2. Brevoort Garyné Nove Judit, dialízisre szakosodott asszisztens. Szatmárnémetiben  

született 1947. november 5. Iskolai tanulmányait a Doamna Stanca iskolában és a M. Eminescu 
Líceumban végezte. Egy éven át a Szatmárnémeti Egészségügyi Technikum hallgatója, aztán 1966-
ban áttelepedett a család az Amerikai Egyesült Államokba. Mozgalmas amerikai élete során 
Brooklyn, Detroit, Michigan és most Claerwaterben él. 

                                                      
3. Fábián Sándorné Bleier Magdolna, orvosi asszisztensnő. 1922. augusztus 20-án 

született. Iskoláit Szatmárnémetiben a Zárdában végezte. Hat nyelven beszélt. 1944-ben őt is 
eldeportálták. Hazakerült Auschwitzból. Mint ápolónő dolgozott Szatmárnémetiben a 
bőrgyógyászati osztályon. Hosszú évek egészségügyben eltöltött gyakorlata után, 1965-ben lányával 
együtt beiratkozott a Szatmárnémeti Egészségügyi Technikumban. Orvosi asszisztens oklevéllel 
körorvosi rendelőben dolgozott. Férje és veje Stein Willy halála után 2000-ben Rozi lányával együtt 
áttelepedett Izraelbe, ott huny el 2001-ben.  

                                           
4. Májerovits Hanna, kórházi nővér. 1924-ben született. A Kinizsi utca 71. szám alatt  

lakott. A deportálás áldozata.  
5. Schwartz Györgyné Friedmann Éva, orvosi asszisztens. Dr. Friedmann Zoltán lánya 

1953-ban született Kolozsváron. Középiskolai tanulmányait Nagykárolyban végezte. Börvelyből 
ingázott minden reggel Nagykárolyba. Bekapcsolódott az iskola zenei életébe, mint énekes és nagy 
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sikerrel szerepelt Erdély magyarlakta helyiségeiben, valamint fővárosi színpadon is. A nagyváradi 
egészségügyi technikumban kezdte el, majd Kolozsváron fejezte be középfokú egészségügyi 
tanulmányait. 1973-ban kötött házasságot Schwartz Györggyel, a sógorának, Ivánnak a testvérével. 
Kolozsváron, az Ideggyógyászati Klinikán dolgozott. 1976-ban elhagyták Romániát, áttelepedtek 
Izraelbe. A Petah Tikva - i „Belinson kórházban dolgozik, mint asszisztensnő. Az édesapa 
visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy 2007-ben „Évike és Gyuri szállodát vezettek Magyarországon.” 

                                                 
6. Dr. Stein Willyné Fábián Rozália, laboratóriumi asszisztens. Szatmárnémetiben született 

1947. július 23-án. Fábián Sándornak, a helyi zsidó hitközség elnökének, lánya. Középiskolai 
tanulmányait a Doamna Stanca Líceumban végezte. Édesanyjával együtt beiratkozott és 
laboratóriumi asszisztens oklevelet a Szatmárnémeti Egészségügyi Technikumban 1967-ben. Az 
István téren lévő dr. Lükő Béla kórház hematológiai, patológiai és vegyi laboratóriumában 
dolgozott. 2000-ben áttelepedett Izraelbe. Jelenleg Kiriat Bialikban lakik, de Haifán dolgozik a 
Carmel kórház egyik laboratóriumában.  

                                                  
7. Dr. Steinberger Gáborné Rozenkranz Kató, orvosi asszisztens. Máramarosszigeten  

született Rozenkranz Kató, Szatmárnémetiben szerzett orvosi asszisztens oklevelet, majd 
szülővárosában ápolónő az újszülöttek intenzív osztályán. A család 1976-ban telepedett át Izraelbe. 

                                                         
8. Dr. Varga Árpádné Kővári Magdolna Sára, orvosi asszisztens. Szatmárnémetiben  

született 1950. május 21-én. Középiskolai tanulmányait az Eminescu Líceumban végezte, majd a 
Szatmárnémeti Egészségügyi Technikumban szerzett orvosi asszisztens oklevelet. 
Szatmárnémetiben az IPSUIC gyár orvosi rendelőjében dolgozott 25 évig, majd a poliklinika orr – 
fül – gége rendelőjében. 1994-ben feleségül ment dr. Varga Árpád orvoshoz. 2009-ben nyugdíjba 
vonult.  
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9. Weisz Zoltánné Király Ibolya (Csimbi), röntgen-technikus. Kismarján született 1920.  

január 14.  Grünfeld Szerén és Király Sándor leánya. A szülők a deportálás áldozatai lettek. 1945-
1965 között röntgen-technikus volt a szatmárnémeti kórházban, Bolgár doktor mellett. 1965-ben az 
Egyesült Államokban telepedet le és tovább dolgozott a szakmába 1982-ig, amikor nyugdíjba 
vonult. 2001. szeptember 28. hunyt el.  

                                                        
10. Weisz Sarolta, szülésznő. Hosszabb budapesti munkásságát felhagyva 1911 februárjában  

Szatmárnémetiben telepedett le.              
    

Fogászok 
1. Alföldi Gabriella. A fogászatot édesapjától tanulta. 
2. Berger Móric, fogász. Nagysomkúton született 1914. április 9-én. Szinérváralján dolgozott,  

mint fogász. 1971-ben feleségével Klein Marika gyógyszerésznővel kitelepült Izraelbe. Ashdodba 
halt meg 1972. február 18. 

                                                            
3. Freiberger Siegfridné Havas Gabriella, fogtechnikus. Szilágycsehben született, majd  

Zilahra költözött a család. 1950-ben érkeztek Szatmárnémetibe. A fogászati szakmát Nagyváradon 
tanulta. Apja, Havas Gyula, Szatmárnémetiben a Status Quo temetőben nyugszik. 1984-ben 
áttelepült a család Izraelbe. Gabriella családjával, lányával, három unokájával, édesanyjával, 
Olgával, Kiriat Bialik-ban él. 

4. Glück József fogtechnikus Szatmárnémetiben, 1911-ben. A deportálás áldozata. 
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5. Grosz Jenő, fogász, 1905-ben született, a múlt század negyvenes éveiben dolgozott  
Szatmárnémetiben, Major Grosz Sándor testvére. Kolozsvárról deportálták el. A deportálásban 
szerzett betegségben halt meg 1946-ban. Szatmárnémetiben az ortodox temetőben helyezték örök 
nyugalomba. Felesége Herschkovits Lili. Gyuri fiúk Ausztráliában fogorvos. 

6. Grünfeld Ignác, fogász Szatmárnémetiben a második világháború után. A Status quo ante 
temetőben alussza örök álmát. 

7. Háger Éliás Elijau, fogász, szatmárnémetiben a második világháború után. A Máramaros  
megyei Felsővisón született 1911-ben. Éliás 17 esztendős fiatalember, amikor elveszítette édesapját 
és a hatgyermekes családban jelentős szerepet kellett válnia a családfenntartásban. Míg ő 
munkaszolgálati kötelezettségét teljesítette, elkezdődött a deportálás. Édesanyját, feleségét Szegál 
Milávát és egyetlen gyermekét Sámuelt eldeportálták és meggyilkolták. Háger Éliás Budapestre  
menekült és a svéd nagykövetségen kapott igazolással mentette meg az életét. A második 
világháború után Szatmárnémetiben telepedett le és megnősült. Feleségül vette  Berger Etelkát, aki a 
 holokausztba elveszítette egész családját. Háger Szatmárnémetiben a Batthyány utcában nyitott 
fogászati rendelőt. 1961-ben elhagyta az országot, Tel Avivban telepedett le, ahol fogászati rendelőt 
nyitott. 65 éves korában, 1976-ban adta vissza lelkét Teremtőjének. A Háger Éliásról szóló 
információkat lányától Háger Szonja Sárától kaptuk, aki 1951-ben született Szatmárnémetiben. 

                                                           
8. Hartstein Ábrahám Bumi, fogász. Szatmárnémetiben született 1905-ben. A  

deportálás áldozata. 
9. Hirsch József, fogász Tasnádon. 
10. Hold Miklós, fogász az 1960-1970 között. Szatmárnémetibe halt meg. 
11. Holtzer Zoltán Dávid, fogász, 1923-ban született. A deportálás áldozata. 
12. Izrael Sándor, fogász, a múlt század negyvenes éveiben találjuk Túrterebesen és  

Szatmárnémetiben. Túrterebesen halt meg ott temették el a római katolikus temetőbe. 
13. Klein Sándor, fogász, a múlt század negyvenes éveiben Szatmárnémetiben dolgozott. 
14. Kővári Ábrahám Andor, fogász, munkaszolgálatban halt meg. 
15. Lázár Ottóné Barabás Gabriella Rella, fogász. Szatmárnémetiben született 1912-ben. 

Szülei Barabás Bertalan és Herskovits Záli. Lázárné, mint fogász Kolozsváron dolgozott a Széchenyi 
tér 32. szám alatt, onnan deportálták. A deportálás áldozata. 

16. Lefkovits Ármin, fogász, a múlt század negyvenes éveiben Szatmárnémetiben dolgozott. 
17. Mandel Manó, fogászati cikkek beszerzésével és forgalmazásával foglalkozott  

Szatmárnémetiben a két világháború között. 
18. Mátyás Sándor Smilu, fogász. 1914-ben született Máramarosszigeten, szülővárosában  

végezte középiskolai tanulmányait. Az 1930-as évekbe átköltözött Szatmárnémetibe. Felesége 
Steinberger Piri egy gyermeket szült, Ervint, 1942-ben. Mindkettőjüket eldeportálták, nem tértek 
vissza a haláltáborból. Mátyás Sándort munkaszolgálatra vitték, onnan 1946-ban szabadult. 
Feleségül vette Rézműves Sári Slimi máramarosszigeti hölgyet. Szatmárnémetiben éltek, Mátyás 
Sándor a poliklinikán dolgozott, mint fogász, de műkedvelői szinten festészettel is foglalkozott. 
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1973-ban áttelepedtek Izraelbe. Mint fogász dolgozott Kirijat Yam-ban. 2000-ben hunyt el. Két 
leányuk született Hedi (mérnök) és Lucsi a jeruzsálemi egyetemen tisztviselő. 

                                                             
19. Róth Jenő, fogász, 1912-ben született, a deportálás áldozata. 
20. Sárkány Leopold Lipót fogász, 1882-ben született, Petőfi Sándor u. 13. (Petru Rareş) 1914- 

1918 között az orosz hadszíntéren teljesített szolgálatot. Mint hadirokkant tért haza az első 
világégésből. 1944-ben a deportálás áldozata volt. 

                                                          
21. Sárkány Sándor fogász. 1909 született. Ausztráliában telepedet le. Ott halt meg.  

                                                                                        
22. Taub Hugó, fogász, fogászati kellékek árusításával foglalkozott, 1912-ben született,  a  

Várdomb utca 13. alatt (akkor Dragoş Teofil). A deportálás áldozata. 
 
 

Gyógyszerészek 
 

1. Apfel Jenőné Herskovits Erzsébet, gyógyszerész 1905 született, Nagykárolyban  
tevékenykedett. 1944-ben ő is a deportálás áldozata. 

2. Beráll Adolf gyógyszerész. Szatmárnémetiben a Böszörményi (Maniu)  u. 23. szám alatt  
lakott. Beráll Adolf 1880. december 19-én született a Siret melletti Rădăuţi településen. Iskolai 
tanulmányait Rădăuţi-on végezte, a gyógyszerészeti gyakorlatot Cernăuţi-ban 1903-ban, és ott 
szerzett gyógyszerész oklevelet 1904-ben. Sireten volt gyógyszerészgyakornok. 1927-ben 
Szatmárnémetiben a Kölcsey utca 1. szám alatt megalapította a Caritas gyógyszertárat. Beráll Adolf 
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1933-ban a Szatmári Gyógyszerész Egyesület tagja. Elefánt Gyuri nyilvántartása szerint a 
Böszörményi utca 3. sz. alatt lakott. 1944-ben, a zsidók eldeportálásakor Jakab Árpád lett a 
gyógyszertár társtulajdonosa. Beráll Adolfot eldeportálták, nem tért vissza Auschwitzból. 

3. Beráll Edit gyógyszerész, Beráll Adolf gyógyszerész lánya. Auschwitzból hazatérve  
Bukarestben szerzett gyógyszerész oklevelet. Az államosítás után Szatmárnémetiben vezető szerepet 
vállalt az elállamosított gyógyszertárak összevonásából alakult Gyógyszervállalat létrehozásában. 
1949 után a 7. számú szatmárnémeti gyógyszertárban dolgozott. Több vegyészettel kapcsolatos 
dolgozata és szakkönyve jelent meg. Később Nagybányára került, majd áttelepült Izraelbe. 
        4. Berger Móricné Klein Mária, gyógyszerész. 1926. július 6. született Szilágycsehben. 1971-ben 
kitelepült Izraelbe. Ashdodban dolgozott, és ott halt meg 1998. január 16-án. Fia és két unokája őrzi 
szeretettel emlékét. 

                                                        
5. Dr. Berkovits Artúr gyógyszerész. Enyeden született 1904. december 14-én. Bukarestben  

szerzett oklevelet 1930-ban.1933-ban a Szatmári Gyógyszerész Egyesület tagja. 1935-ben 
megvásárolta a korabeli Brăteanu téren (Deák tér, 1940-től Horthy Miklós tér) a Megváltó nevű 
gyógyszertárat. Amikor visszatért a deportálásból, átköltöztette gyógyszertárát a Kovács János 
tulajdonát képező Szent Ferenc gyógyszertár helyiségébe. 1958-ban a 7-es gyógyszertár vezetője 
lesz (Kölcsey-Kazinczy utca sarok). 1962-ban áttelepedett Ausztriába, ott halt meg. 
 

                                             
 

6. Bernáth Ilona, gyógyszerész. 1912. március 23-án, más adatok szerint 1893. december 12- 
én született Batizon. Kolozsvárott szerzett oklevelet. 1930-32 között Szatmárnémetiben a Megváltó 
gyógyszertárban, 1932-ben Avasújvároson, 1940-ben Avasfelsőfaluban találjuk, ahol Nagy István 
gyógyszertárát vezeti. 1944-ben eldeportálták. Auschwitzban követ tört és megszenvedte a rabság 
nehéz sorsát. Később az auschwitzi lágergyógyszertár vezetője lett. Ebben a minőségében rengeteget 
segítette a szatmári sorstársait étellel, gyógyszerrel, ruhákkal. Haza került a deportálásból és a 804-es 
törvény adta lehetőségeket kihasználva 1946-ban Szatmárnémetiben, az Ormos házban 
gyógyszertárat nyitott, amit aztán elállamosítottak. Az államosítás után Szatmárnémetiben dolgozott 
különböző gyógyszertárakban. 

7. Braun Móric, gyógyszerész. 
8. Brűll Zoltán, gyógyszerész, Szilágysomlyón született 1892-ben. Középiskolai  
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tanulmányait szülővárosában, majd Zilahon a Wesselényi gimnáziumban végezte. Gyógyszerész 
oklevelet Kolozsváron szerzett. Első munkahelye Máramarosszigeten volt. 1914 – 1916 között a 32. 
Honvéd Gyalogezred kötelékében szolgált. A frontról, súlyos, 60%-os rokkantsággal tért haza. 1918-
ban önálló gyógyszertárat nyitott Borsán. Házasságot kötött Lenobel Franciska tanítónővel. 
Gyermekeik: Ella, Irén, Sándor, Béla. 1920-ban megalapította Felsővisón a Rákóczi utca 9. szám 
alatt a Sas gyógyszertárat, amelyet, amelyet 1944-ig, a deportálásig vezetett. Az államosítás után a 
saját gyógyszertára, a Sas, a „24-es számú gyógyszertár” nevet kapta és Brűll Zoltán volt a vezetője 
tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig. A gyógyszertárban munka közben szívrohamban halt 
meg. Ő volt a Szatmárnémeti központú Máramarosi Gyógyszervállalat első halottja. A 190 cm 
magas kollegára szeretettel emlékeztek munkatársai. 

9. Búzási Márton gyógyszerész Naprádon született 1896. január 17-én. Budapesten szerzett  
gyógyszerész oklevelet 1916-ban. 1929-ben Szatmárnémetiben az Erzsébet királyné 
gyógyszertárban, 1932-ben Nagybányán Fodor Miklós gyógyszertárában találjuk. 1941-től a 
deportálásig Érendréden vezetett gyógyszertárat, onnan deportálták el az auschwitzi haláltáborba, 
ahonnan nem tért vissza. 

10. Epstein Endre, gyógyszerész, Tiszafüreden született 1886. július 21-én. A tirocinalist  
Kolozsváron végezte 1908-ban, az egyetemet Budapesten 1910-ben. Mint gyógyszerész gyakornok 
Aradon és Budapesten dolgozott. 1924. április 2-án megvásárolta Szamoskrassóban a Remény 
nevezetű gyógyszertárat és ott telepedett le. Radnóti Miklós, amikor munkaszolgálatos idejét 
Vörösmarton töltötte gyakran vendégeskedett Szamoskrassón Epstein Endre vendégszerető házában. 

11. Friedmann Margit, gyógyszerész. Szatmárnémetiben született 1903. VIII. 6-án.  
Kolozsvárott végezte a tirocinálist 1927-ben, majd ugyanitt az egyetemet 1932-ben. 
Szatmárnémetiben dolgozott, a Caritas gyógyszertárban, a deportálásig, ahonnan nem tért vissza. 

12. Gerendás Jenőné Goldenthal Mária, gyógyszerész asszisztens. Nagyváradon született  
1941. szeptember 6-án, a Goldenthal család 3. gyermekeként. Az eldeportált Goldenthal családot 
szállító szerelvény szürkületkor érkezett a lágerbe. A két 9 éves ikertestvért Mengele a 
krematóriumba küldte. A két és fél éves Marikát nem vették észre az anyja kabátjába bújva. Életben 
maradt és hazatért a deportálásból. Szülővárosában, Nagyváradon, végezte összes tanulmányait. 
Kinevezését Szatmárnémetibe kérte 1962-ben, ugyanis férjhez ment Gerendás Jenő autómérnökhöz. 
Két lányuk született Éva és Carmen, és két unokája is van. A család 1982-ben áttelepedett Izraelbe. 
Gerendás Mária Jeruzsálemben, a Kupat Holimban dolgozott 2000-ig, ekkor átköltöztek Modiin 
városába, ahol még egy évet dolgozott nyugdíjazásáig. 
         13. Gevánné Teichmann Diana, gyógyszerész. Dr. Teichmann Izsák orvos és Altaras Bella  
gyógyszerésznő leánya, Diana, Szatmárnémetiben született 1961. május 24-én. A Teichmann család 
1970. április másodikán áttelepedett Izraelbe. Dina, Natanian végezte iskolai tanulmányait, majd 
1981-ben beiratkozott a gyógyszerészeti egyetemre, Jeruzsálemben. Itt szerzett gyógyszerész 
oklevelet 1987-ben. Három gyermek édesanyja: Ádám, Karen és Ben. Jelenleg Jeruzsálemben a 
Klinikai Gyógyszerészeti Kutatóintézet igazgatója. 

                                                              
13. Goţulschi Anna Sarolta született Jónás, gyógyszerész (1912-1984). A Szatmári  

Gyógyszervállalat aligazgatója 1952-1955 között, majd a 4-es gyógyszertár vezetője  (1955-1970) 
volt nyugdíjazásáig. Szatmárnémetiben az ortodox zsidó temetőben van eltemetve. Emlékét 72 cm X 
50 cm méretű fekete márványlap őrzi.  
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15. Dr. Guttmann Béla, gyógyszerész. Bodrogszerdahelyen született 1888. VII. 13-án. Az  
egyetemi tanulmányokat megelőző gyógyszertári gyakorlatot Szatmárnémetiben, a Magyar Korona 
gyógyszertárban és Budapesten végezte. Oklevelet Budapesten szerzett 1911-ben. Szatmárnémetiben 
a Szent István gyógyszertárban dolgozott 1912-1914 között. Gyógyszerészeti vegytanból doktorált. 
A világháború idején 1914-1918 között az orosz hadszíntéren teljesített szolgálatot. Katonai 
kitüntetésekkel érkezik haza a frontról, mint gyógyszertár-hadnagy. 1923-ban Rohrlick Sámueltől 
megvásárolta Szatmárnémetiben a Magyar Korona gyógyszertárat. A Zsidókórház felépítését 
anyagiakkal is támogatja. 1933-ban tagja a Gyógyszerészek Egyesületének. Közművelődési 
tevékenységekben is részt vett. Tagja az 1833-ban alapított Szatmárnémeti Társaskörnek. 1944 
májusában katonai érdemeire való tekintettel felmentést kapott a deportálás alól. Idejében 
összecsomagolt és családjával Budapestre költözött, ahol november 25-én 56 éves korában elhunyt. 
A felesége, és Katalin nevű leánya a háború után rövid időre hazajött, aztán elhagyták 
Szatmárnémetit és az országot. Három ilyen felmentéssel rendelkező személy volt 
Szatmárnémetiben: Guttmann Béla gyógyszerész, Kitájer szabó mester, és dr. Havas Miklós, 
újságíró, zeneszerző, hegedűművész. Havas Miklós azzal érdemelte ki ezt a kitűntetést, hogy a 
román hatóságoknak nem tett hűségesküt. Ő azonban Guttmann Bélával ellentétben elhitte a 
hatóságok ígéretét, nyugodtan itthon maradt István téri lakásában. Ebben tévedett Havas Miklós. A 
fasiszták becsapták és elhurcolták, Auschwitzban halt meg. 

16. Kaufmann Jónás Jenő György, gyógyszerész, a Szilágy megyei Ákoson született 1915.  
július 15-én. Bukarestben szerzett gyógyszerész oklevelet 1937-ben. Hamarosan Halmiban dolgozik 
Ploszka János gyógyszertárában. A deportálás áldozata. 

17. Kellner Pál, gyógyszerész. Halmiban született. Molnár Mihály gyógyszertárában, a Szent  
Istvánban dolgozott 1944-ig, amikor eldeportálták, nem tért vissza. 

18. Kiss Gerő Gershon, gyógyszerész. 1895. VIII. 28-án született Fehér megyében. 1915- 
1918. között a Huszonkettedik Honvéd Gyalogezrednél teljesített szolgálatot az orosz hadszíntéren, 
mint géppuskás. Kolozsvárott szerzett oklevelet 1921-ben. 1929-ben Szilágysomlyón a 
Szentháromság gyógyszertár kezelője. 1933-ban a Szatmári Gyógyszerész Egyesület tagja. Az 
Aranykereszt gyógyszertár megbízott vezetője 1944-ig, amikor eldeportálták. Auschwitzból nem tért 
vissza. 

19. Klein Dezső, gyógyszerész Nagykárolyban 1925-ben. 
20. Klein Miklós, gyógyszerész. Sárközújlakon született 1904. X.17-én. Szatmárnémetiben 

az Irgalmas rend gyógyszertárában, a Gránátalmában végzett gyakorlatot. 1929-ben Bukarestben 
szerzett oklevelet. 1930-1936 között Sepsiszentgyörgyön dolgozott, majd 1938-tól Halmiban, az 
Oroszlán gyógyszertárban. 
 21. Kolb Anna, gyógyszerész asszisztens. A hatvanas évek végén szerzett oklevelet. 
Különböző szatmárnémeti és nagykárolyi gyógyszertárakban dolgozott. 

22. Lázár István, gyógyszerész, 1909-ben született, a deportáláskor halt meg, együt Nusi  
feleségével  es Tomika fiával.  A Petöfi utcan lakot. 
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            23. Lebovics Ervin, gyógyszerész asszisztens. Szatmárnémetiben született 1946. szeptember 
18-án. Szülei: Lebovics Ernő és Gelbstein Klára. Az Eminescu Líceumot 1963-ba fejezte be, aztán a 
Szatmarnémeti Egészségügyi Technikum gyógyszerészeti szakán tanult 1965-1967 között. Eleinte a 
Megyei Gyógyszerészeti Vállaltnál (Centrofarm) dolgozott aztán a Közegészségügyi Hivatalban 
(Sanepidnal). 1982-ben áttelepült Izraelbe. Három évig a Beer Shevai Soroka kórházban dolgozott, 
utána, a mai napig, Kupat Holimban gyakorolja a szakmát. Felesége Uszkai Mária, két gyermekük 
van, Erika, aki gyógyszerésznő, és Erik, aki még tanul. 

                                                           
24. Löwenshosné Fogel Judit, gyógyszerész. 1957-ben érettségizett a Doamna Stanca 

Líceumban.1963-ben szerzett oklevelet. 1964-ig Izraelbe való áttelepedéséig Halmiban dolgozott. 
Kupat Holimban 38 évid tevékenykedett, mint gyógyszerész, 2003-ban nyugdíjba vonult. Egy fia és 
egy lánya van, és 2-2 unokája. 

25. Markovits József, 1901-ben született, gyógyszerész létére „Fortuna” néven illatszertárt 
vezetett Szatmárnémetiben a Kazinczy utcában. 1943-ban Felsővisón találjuk. Az államosítás után 
sok gyógyszertárban megfordult, nagyon szívesen helyettesítette beteg vagy szabadságozó 
munkatársait. A hatvanas évek elején az Egyesült Államokban telepedett le.   

26. Markovits József, gyógyszerész, 1902-ben született. Szatmárnémetiben vitték a gettóba 
és innen deportálták el feleségével, született Adlerstein Rózával és kislányával Etával együtt. 
Mindannyian a fasizmus áldozatai. Ötvös Béla Mauthausenben találkozott vele. „…kimerült és egy 
pillanatra letette az ásóját. Az SS-őr hozzárohant és géppisztolyának a tusával agyba-főbe verte… 
Röviddel ezután, vészes hasmenést kapott, amely, mikor másodszor lépett fel nála, elvitte..” 
emlékezik Ötvös Béla. 

27. Paneth Gábor, gyógyszerész. Nagykárolyban az un. kórházi gyógyszertárban dolgozott 
az 1960-1970- es években. 

28. Paneth Jenő, gyógyszerész. Tasnádon született 1899-ben. Családja 1720-ban telepedett 
le Erdélyben. Paneth Jenő iskolai tanulmányait Nagykárolyban folytatta, ott nyert érettségi oklevelet. 
Gyógyszerészeti tanulmányait a párizsi és a strasbourgi egyetemen végezte 1927-ben. 1928-ban 
önálló gyógyszertárat nyitott Margittán. Neje Katz Sarolta két fiúgyermeket szült, akik az Imre 
illetve a György nevet kapták. Az első világháborúban, mint hadapródőrmester teljesített szolgálatot.   

29. Rohrlich Sámuel, gyógyszerész. A Deák tér 15. sz. alatt lévő Magyar Korona 
gyógyszertár tulajdonosa 1900-1923 között. 

30. Sarudi László, gyógyszerész. 1922. május 15. született Felsőbányán. Édesapja dr. Sarudi 
Farkas Vilmos, ügyvéd volt Nagybányán, édesanyja Róth Erzsébet, háztartásbeli. Az idős szülőket 
utolérte a deportálás tragédiája, nem tértek vissza Auschwitzból. Sarudi Lászlót 1943-45 között 
oroszországi munkaszolgálatra vitték. Hazatérve, 1945-ben, beiratkozott Kolozsváron a vegyészeti 
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egyetemre, ahol három évig volt hallgató, majd különbözeti vizsgával átment Marosvásárhelyre az 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem gyógyszerészeti karára. 1948. december 31. Désen feleségül 
veszi Hárnik Lily dési származású gyógyszerészhallgatót. 1950-ben szerzett gyógyszerész oklevelet. 
Miután sikeresen letette az államvizsgát, ott maradt a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti 
Egyetemen, mint tanársegéd. 1950-ben előléptették a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Központ 
igazgatójává. Sarudi László 1950-1959 között, mint igazgató vezette a Marosvásárhelyi 
Gyógyszerészeti Központot. Bukarestben gyógyszerellenőrző szakosításon vett részt és a 
Marosvásárhelyi Gyógyszerellenőrző Laboratóriumban kapott állást. Hamarosan a Szatmárnémeti 
Gyógyszerészeti Központ igazgatója. Ezt a munkakört töltötte be 1959 -1966 között. 1966-tól a 
Szatmárnémeti 8-as gyógyszertár irányítója. A lendületes, gyors észjárású, ötletgazdag vezető a 
környék legelső gyógyszertárává emelte a nyolcas számú egységet. 1987-ben áttelepült Izraelbe. 
Indulás előtt értékes szakkönyvekkel ajándékozta meg e sorok íróját. Natanian gyógyszerész az 
ottani Poliklinikán (Kupat Holimban) 2003-ig. 83 éves korában hunyt el, 2005. szeptember 27. 
Pardes Hanna-ban.  

 

                                                       
 31. Sarudi Lászlóné Harnik Lily, gyógyszerész. 1923. november 26. született 
Magyarláposon (Targu Lapus). Édesapja Hárnik Lajos Leopold jól menő ügyvéd Désen, édesanyja 
Kertész Malvin. Hárnik Lily középiskolai tanulmányait Kolozsváron végezte, ott szerette meg a 
színházat. Állandóan volt színházi bérlete a kolozsvári, majd marosvásárhelyi és szatmárnémeti 
hangversenyek és színházi élet hűséges résztvevője.1944-ben eldeportálták Auschwitzba, őt és az 
egész családot. Csak Lily tért vissza. Hazatérve beiratkozott Bukaresti Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem gyógyszerész szakára. 1948. december 31. Désen feleségül ment Sarudi Lászlóhoz, aki 
Marosvásárhelyen gyógyszerészhallgató. Sarudi Lászlóné Hárnik Lily 1950-ben szerzett oklevelet. 
Egy darabig Désen dolgozott, majd tanársegéd a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem kémia szakán. 1951. február 18. megszületik első gyermeke András, aki gépészmérnök 
oklevelet szerez, és fiatalon 1988. szeptember 10-én Izraelben elhunyt. 1954. január 27. születik 
második kisfia Péter, aki építészmérnök oklevéllel a zsebében telepszik át Izraelbe. Sarudiné Hárnik 
Lily 1959-től 1971-ig vezette a Szatmárnémeti Gyógyszerellenőrző Laboratóriumot. A 
Szatmárnémeti TBC Kórház gyógyszertárának vezető gyógyszerésze 1971-1987 között. 1987-ben 
áttelepülnek Izraelbe. 1988 – 2005 között Natanian a helyi Poliklinika (Kupat Holim) 
gyógyszertárában dolgozik. Pardes Hanna- ban halt meg 2008. február 9. 
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32. Steinfeld Sándor, gyógyszerész. 1926-ban született, apja Márton, a Báthory utca 13. 

szám alatt laktak. Mauthausenben halt meg. 
33. Stern Janette, gyógyszerész. Bukarestben szerzett gyógyszerész oklevelet. 1951-ben a 

Szatmári Gyógyszervállalat igazgatója lett. Férje Nagybányára való áthelyezése miatt (szekuritátés 
tiszt volt) lemondott igazgatói állásáról. Nagybányán gyógyszertárvezetőként tevékenykedett rövid 
ideig, aztán önkezével vetett véget életének. 

34. Teichmann Izsákné Altaras Bella, gyógyszerész. Moldvában a Botosáni megyei 
Dorohojban (Dorohoi) született 1929. április 28-án. Itt végezte középiskolai tanulmányait. A háború 
alatt Transznisztriába deportálták, ahonnan édesapja már nem tért vissza. Jászvásáron (Iasi) szerzett 
gyógyszerész oklevelet 1958-ban. Szatmárnémetibe került és még ez év január 15-én házasságot 
kötött dr. Teichmann Izsák orvossal. 1961-ben megszületett kislányuk Diana. Szatmárnémetiben a 
Gyógyszerellenőrző Laboratóriumba dolgozott 1970 tavaszáig, amikor a Teichmann család 
áttelepedett Izraelbe. Natanián Kupat Holimban folytatta szakmáját. Jelenleg Tel Avivban él. 

                                                  
35. Velicsekné Darvas Sára gyógyszerész. 1916. III. 7-én született Szatmárnémetiben. Első 

férje nevén szerepelt 1940-es években Nagysomkúton, mint Blumenfeldné Darvas Sára. 1958. 
április 4-én halt meg Szatmárnémetiben. Élt 42 évet. Szatmárnémetiben a 8-as gyógyszertárban, 
végül az 58-as TBC gyógyszertárban dolgozott élete végéig. A Status Quo temetőben alussza örök 
álmát. 

36. Wertheimer Tibor, gyógyszerész. 1918. október 4-én született Szatmárnémetiben, 
fakereskedő édesapa gyermekeként. Az apa 1908-ban került Szatmárnémetibe Kolozsvárról. 
Feleségül vette Markovits Mihály bor- és szeszkereskedő lányát. Tibor fia középiskolai tanulmányait 
Szatmárnémetiben az Eminescu Líceumban végezte. Gyógyszerész-tanulmányait Bécsben kezdte 
meg, és folytatta Ausztria bekebelezéséig. A következő állomás a párizsi Sorbonne, amíg Hitler utol 
nem érte ott is. 1939-ben visszatér Romániába, Bukarestben tanul tovább, közben Szatmárnémetiben 
a Caritas gyógyszertárban gyakornok. Tanulmányainak utolsó állomása Szeged, ott nyer oklevelet. 
1944-ben munkaszolgálatra viszik. 1945-ben kerül haza Szatmárnémetibe. 1949-1951 között a 
Városi Kórház gyógyszertárának vezetője. 1951-ben a Zsidókórház imaházában megalakítja a TBC- 
kórház gyógyszertárát, amelyet 1953-ig vezet. 1953-ban Agigeán találjuk, mint a TBC Szanatórium 
gyógyszertárának vezetőjét. 1961-ben Brassóban dolgozik. Még ebben az évben kitelepül Izraelbe és 
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ott Zaft nevű helységben saját gyógyszertárat nyit. Súlyos szembetegség támadja meg, kénytelen 
szakmai tevékenységét abbahagyni, gyógyszertárát felszámolja. 
 

                                                            
37. Widder László, gyógyszerész, Widder Péter fia. 1909 született. A deportálás áldozata. 
38. Widder Péter, gyógyszerész. Akárcsak Görög Miksa fogorvos, Wiedder Péter is 

Szobráncon született a Felvidéken, Kassa mellett 1879. július 23-án. Iskolai tanulmányait Ungváron 
végezte. 1901-ben szerzett gyógyszerész oklevelet Kolozsváron. Mint gyakornok 
Hajdúböszörményben, majd Hajdúdorogon dolgozott. 1911. április 16-án megvásárolta Nagybányán 
az Aranysas gyógyszertárat. Megházasodott. Felesége, Eszter,1883-ban született. 1941-ben még 
arról szólnak a dokumentumok, hogy a 62 esztendős Widder Péter az Aranysas gyógyszertárat vezeti 
Nagybányán.  1944-ben eldeportálják, nem tért vissza. 
 

Drogéristák  
1. Bródy Béla, drogista 1882-ben született Budapesten. Édesanyja Bródy Vilmosné Weinberger  

Regina. Szatmárnémetiben telepedett le a két háború között, megnősült, itt született 1920-ban Éva 
nevű lánya, és itt halt meg a felesége. Ő volt a tulajdonosa a Kazinczy utcában lévő „Dianna” 
drogériának. Bródy Bélát és lányát eldeportálták. Mindketten hazajöttek a haláltáborból. 

2. Lebovics Zoltán, drogista, 1895-ben született. Royal néven működtetett drogériát. A  
deportálás áldozata lett. 

3. Sárkány Miklós, drogérista. Szatmárnémetiben született 1914-ben. A Hám János, majd a Kazinczy  
utcában volt drogériája.  A háború alatt munkaszolgálatos volt. Részt vett a város közművelődési életében, 
sikeres hangverseny konferansziéként is ismert volt. 1997-ben halt meg San Francisco-ban.  
 
     Látszerészek 
 

1. Katz József, látszerész, 1921-ben született, a deportáláskor halt meg. 
2. Markovits Artúr, látszerész. 1909-ben született. 1923-ban, tizennégy esztendős korában,  

mint tanuló ismerkedett a szakmával. Látszerész oklevéllel a kezében önálló üzletet nyitott. Az 
államosítás után, mint a Máramaros Megyei Gyógyszervállalat Kazinczy utcai üzletének vezetője 
dolgozott nyugdíjazásáig (a Máramaros Megyei Gyógyszervállalat elnevezés tulajdonképpen 
Szatmár és Máramaros megye összes gyógyszertárainak, látszerészeti üzleteinek és 
gyógyszerpontjainak volt a központja). Markovits Artúr műhelyében sok zsidó és keresztény fiatal 
kapott látszerészeti képzést. Tőle tanulta meg a mesterség titkait a Markovits család több tagja. Így a 
húga, Markovits Lili, a sógora, Marksamer Ali, az ő lányuk Merbaum Zsuzsa, az öccse Markovits 
Ernő és az ő felesége. Markovits Artúr 1982. április.14. halt meg, az Ortodox temetőben alussza 
örök álmát. Fia Péter Szatmárnémetiben a Zsidó hitközség tevékeny tagja volt élete végéig, lánya, 
Ani, Izraelben él.                                



22 
 

                                                               
3. Markovits Ernő, látszerész. Szatmárnémetiben bátyjától Markovits Artúrtól tanulta a  

szakmát. Áttelepedett Izraelbe, Herzlián halt meg. 

                                                             
4. Meerbaum Ilanné Merksamer Zsuzsa, látszerész. Dr. Kővári Tibor unokahúga. A  

mesterséget Markovits Artúrtól tanulta. Izraelben, Haifán, gyakorolja a szakmát férjével Meerbaum 
Ilan látszerésszel. Két fiúk közül Oren (született 1973.), mint látszerész tovább viszi a családi 
hagyományokat Haifán látszerész.  

5. Merksamer Aliné Markovits Lili Lea, látszerész, Markovits Artúrtól, a bátyjától, tanulta  
meg a szakmát. A deportálás idején a Gettó kórházban dolgozott. 1960-ban Budapesten, mint tanú 
szerepel Sárközi gettóparancsnok perében. Áttelepedett Izraelbe, Haifán élt és dolgozott, 1997-ben  
hunyt el.     

                                                            
6. Merksamer Ali, látszerész, Izraelben él. 

 
    Az egészségügy szolgálatában 

1. Glück Lajosné Görög Klára mikrobiológus. Görög Miksa fogorvos lánya, 1914  
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áprilisában született a Kassa melletti Szobráncon, a mai Szlovákiában. A Görög család még ebben az 
esztendőben Szatmárnémetibe költözött. Görög Klári a Zárdába járt iskolába, és ott érettségizett. 
Egyetemi tanulmányait Kolozsváron folytatta, ahol mikrobiológiára szakosodott. Tanulmányai 
befejezése után a Szatmárnémeti Zsidókórház laboratóriumában dolgozott, mint mikrobiológus. 
1945-ben Auschwitzból betegen érkezett haza. Szatmárnémetiben az István téri kórház 
laboratóriumában, majd a Poliklinikán dolgozott. 1958-ban betegnyugdíjba ment.  1962-ben 
áttelepült Izraelbe. Ashkelonba dolgozott különböző Kupan Holim (poliklinika) laboratóriumban, 
1979-ben bekövetkezett haláláig.   

                                                                                                                            
2. Izsák László, a királydaróci származású fiatalember orvostanhallgató Párizsban. A  

deportálás idején hazajött, elvitték, soha nem tért vissza. 
3. Nove Éva, pszichológus. Nove Herman és Rózsi leánya, Nove Judit unokatestvére,  

Szatmárnémetiben született. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte az Eminescu 
Líceumban. 1966-ban áttelepedett az Amerikai Egyesült Államokba. New Yorkot választotta 
lakhelyéül. Nappal dolgozott este pedig tanult. 1971-ben oklevelet szerzett a Computer Science, 
1975-ben a Marketing és Management, 1976-ban Nemzetközi Üzleti Kapcsolatok szakon. 1989-ben 
Charlotte- ba. 1995-ben újabb oklevelet szerzett a UNCC lélektan szakán. Magánrendelőt nyitott, 
aztán 10 év után újból váltott. Jelenleg az Amerikai Egyesült Államok Honvédelmi 
minisztériumának alkalmazottjaként különböző katonai bázisokon teljesített pszichológusi 
szolgálatot Európában és Ázsiában.  

                                                             
 
     Orvosok 

1. Dr. Altmann Miklós, orvos, 1907-be született Szatmárnémetiben. Nagyváradon  
érettségizett 1925-ben, majd beiratkozott a kolozsvári egyetem fizika-vegytan szakára. Az akkor 
lábra kapott soviniszta - antiszemita mozgalom, amelynek szellemi vezetője a jászvásári (Iasi) Cuza 
professzor, különösen az egyetemeken tette elviselhetetlenné a zsidó diákok helyzetét. Egy év után 
kénytelen volt otthagyni a kolozsvári egyetemet, Prágába utazott, beiratkozott az orvosi szakra, ahol 
oklevelet szerzett. Altmann Miklós a Szatmár megyei Avasfelsőfaluban telepedett le és nyitott 
orvosi rendelőt. 1944-ben őt is eldeportálták. Nem bírta már elviselni a lágerélet szenvedéseit, 
jelentkezett a gyengélkedőbe. Mint ahogy sok ezren, úgy ő sem tért onnan vissza, tudjuk mindezt 
Herskovits József visszaemlékezéséből. Dr. Altmann Miklós is a deportálás áldozata. 

2. Dr. Antal Kornél Shaul sebész. Nagyszebenben született 1927. február 17. Középiskolai  
tanulmányait Temesváron kezdte el a Zsidó Líceumban, majd a zsidóüldözések gördítette akadály 
miatt levelezéssel folytatta. Az utolsó líceumi évet a „Zsidó Kultúra” nevű bukaresti líceumban 
végezte, ugyanott érettségizett 1945-ben. Egyetemi tanulmányai Kolozsváron az orvosi karon 
végezte. 1950-ben szerzett orvosi oklevelet, együtt a feleségével Schlinger Judittal, akivel még 
1948-ban házasságot kötött.  Első munkahelye Felsővisón volt. Egy évig, mint körorvos, majd, mint 
sebész dolgozott a helyi kórházban. Életének következő állomáshelye Szatmárnémeti volt, ahol az 



24 
 

István téri kórház sebészetén dolgozott. 1964-ben áttelepült feleségével, Antal Judittal Izraelbe. Egy 
évig Haifán dolgozott a „Rambam” kórházban, majd 1965-1976 között a Kvar Saba – i „Meyir” 
kórház sebészetén. Új szín pályafutásában, hogy Tel Avivban az orvosi egyetemen „senior tanár”. 
Munkásságának utolsó állomása Haifán volt, 1976-1992 között a „Carmel” kórház, ahol mint a 
sebészeti osztály vezető főorvosaként dolgozott nyugdíjazásáig. Ragyogó lakása van Haifa főterén. 

                                                              
3. Dr. Antal Kornélné dr. Schlinger Judit, laboratóriumi- és szemorvos, a sebész Antal  

Kornél felesége. Szinérváralján született 1926. szeptember 29. Édesapja Schlinger Lajos jól ismert 
orvos volt Szinérváralján. A Schlinger család 1939-ben felköltözik Kolozsvárra, Judit pedig a 
Kolozsvári Zsidó Líceumban érettségizett. Eldeportálták Auschwitzba. Munkára osztották be, az 
ottani fegyvergyárba. Életben maradt, hazajött és félbeszakadt orvosi tanulmányai 1950-ben 
Kolozsváron befejezte. Férjével együtt két évig dolgozott Felsővisón. Szatmárnémetiben egy évig a 
Vérközpont igazgatója, majd áthelyezik az István téri kórház laboratóriumába. 1964-ben áttelepedett 
Izraelbe. Először a „Rambam” kórházban, Haifán, szakosította magát szemészetre, utána a Petah 
Tikva – i „Belinson” kórházban dolgozott, majd átment a Kvar Saba –i „Meyir” kórházba, ahol 
1975-ig folytatta hivatását. A család Haifára költözött. Itt élt és dolgozott a Kupat Holimban (Járó-
betegellátás) 2005. február 27. bekövetkezett haláláig. 

                                                            
4. Dr. Antal Margit, orvos. A Bányai út 12. sz. alatt volt a lakása, amit 1950-ben  

elállamosítottak. 
5. Dr. Antal Michael, fogorvos. Édesapja és édesanyja, mint frissen végzett orvosok 1950- 

1952 között Felsővisón dolgoztak. Itt született Michael 1951-ben, Antal Kornél és Schlinger Judit 
szülők fia. Amikor Michael iskolaköteles lett, szülei már Szatmárnémetiben gyógyítottak, ezért fiúk 
elemi iskolai tanulmányait itt végezte a Rákóczi utcai 1-es számú általános iskolában. Az Antal 
család 1964-ben áttelepedett Izraelbe. Michael Kvar Saba-ban érettségizett. Folytatva a családi 
hagyományokat, orvosi pályára lépett. A fogorvosi egyetemet a Jeruzsálem- i Hadassa-ban végezte 
el. Fogászati klinikát nyitott, ahol rajta kívül még három fogorvos dolgozik. Felesége, Jolanda, 
1973-1976 között, Bolognában, a Művészeti Akadémián, festészetet és szobrászatot tanult, Izraelbe 
hazatérve pedig művészettörténetet. 1976-ban anya lesz, majd 1980-ben megszületik második fia is. 
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6. Dr. Apfel Jenő, orvos.  Nagybányán született 1899-ben, szülei: Friedmann Sarolta és 

Apfel Márton. Nagykárolyba élt, és dolgozott, oda kapta a behívót a 110/114 KMSZ, 
munkaszolgálatos  egységhez. 1943 januárjában nyoma veszet, többé nem tért vissza. 

7. Dr. Barna László  szívorvos  1916 született, anyja Kolb Margit. Dr. Barna László a  
Ferencz József u. 43 lakott. 1944-ben ő is a deportálás áldozata lett. 

8. Dr. Becski Irén orvos, gyógypedagógus. Sárközújlakon született 1900. december 2-án.  
Brassai Viktor költő felesége. Kolozsvárott a Marianum Intézetben tanult. A kolozsvári egyetemen 
szerez orvosi oklevelet. Bécsben a Lázár klinikán, Budapesten az Állami Gyógypedagógiai 
Intézetben dr. Szondi főorvos mellett dolgozott. Ismertterjesztő cikkeket közölt a Brassói Lapokban 
és máshol. A gyermek - ideggyógyászati klinikán lett tanársegéd. Gyermeklélektani szakcikkeket 
jelentetett meg. Első versei 1919-ben a Nagyváradi Tavaszban és Magyar Szóban, majd a Keleti 
Újságban, a Napkeletben, a Vasárnapi Újságban, a Nyugatban jelentek meg. Tevékeny szerepet 
vállalt Brassai Viktor előadóművész és költő antifasiszta szavalóestjeinek megszervezésében. 

9. Dr. Benedikt Vilmos orvos A szatmárnémeti születésű cs. és kir. ezredorvos 1890-ben  
már Szolnokon szolgált. 

10. Dr. Beráll (Keller) Henriette laboratóriumi orvos és belgyógyász, 1892-ben született.  
Beráll Adolf gyógyszerész felesége. Férjével együtt eldeportálták, odaveszett Auschwitzban. 

11. Dr. Berger Dezső, fogorvos. 1905-ben született (szülei: Hanna, Jehoshua), fogorvos a  
két világháború között Szatmárnémetiben. Lakása a Károlyi köz 1 szám alatt volt (akkor Horea 
utca). Elefánt Gyuri nyilvántartásában lakása a Petőfi utca 3. sz. szerepel. A deportálás áldozata. 

12. Dr. Berger József belgyógyász szakorvos, az Árpád (Regele Ferdinand) utca 14. sz. alatt  
lakott. Az 1944-es deportálás áldozata lett. 

13. Dr. Berger Tóbiás orvosról annyit tudunk, hogy Szatmárnémetiben dolgozott, és 1873.  
augusztus 14-én hunyt el 29 éves korában, Mikolában. 

14. Dr. Berkovits György röntgen szakorvos. Szatmárnémetiben született, Berkovits Arthur  
gyógyszerész fia. Középiskolai tanulmányait az Eminescu és a Kölcsey Ferenc Líceumban végezte. 
1962-ben Bécsben telepedet le, ahol elvégezte az orvosi egyetemet, 1973-ba. 1973-79 között 
radiológus és nukleáris kezeléseket végző orvosi intézetben dolgozott, majd 79-89 között kórházban. 
1989-ről társtulajdonos egy radiológiai és MRI intézetben Zürichben. 

                                                             
15. Dr. Berkovits Jenő röntgen szakorvos, Árpád (Regele Ferdinand) utca 22. szám alatt.  

Elefánt Gyuri a deportálás áldozatai között találta meg nevét. 
16. Dr. Bernáth József, gyermekgyógyász a MÁV alkalmazottja volt. Teleki utca 1. sz.  



26 
 

Bernáth Ilona gyógyszerész testvére. Felesége Bernáth Józsefné Korai Borbála, tornatanár, a 
deportálás áldozata.  

17. Dr. Binder Lázár, orvos. A Szilágy megyei Maladéban (Mălădia) született 1899.  
augusztus 29-én. Bécsben szerzett orvosi oklevelével 1925-ben tért haza. 1926-ban katonaorvos a 
román hadseregben. Leszerelése után 1927-1928 között, két éven át Zilahon dolgozott, mint kórházi 
orvos, majd magánrendelőt nyitott, amelyet az államosításig működtetett. Dr. Binder Lázár életének 
következő állomása Szatmárnémeti. Eleinte, mint belgyógyász dolgozott. Felismerve az irgalmas 
nővérek elüldözése miatt beállt nővérhiányt,1948-1949-ben közegészségügyi és nővérképző osztályt 
szervez és tanítást vállal, mint orvostanár. Egy darabig, 1952. szeptember 1-től 1954. novemberig, a 
Szatmári Vérközpont vezetője. Távozott az országból.1962 Izraelbe telepedet le. Ashdodon a 
Nemzeti Egészségügyi Biztosító Intézetnél szolgált tizennégy éven át, mint általános orvos. Hat 
hónapot töltött az Egyesült Államokban, a New York közeli White Plantsban. Ott adódott számára 
alkalom az angol nyelv tanulására. Magyarul, románul, németül és héber nyelven beszelt. Özvegye, 
Binder Lili, 90 éves. Vera leányuk is Izraelben él, Ashdodon. 

                                                                    
18. Dr. Biró Jenő (1882-1941) gyermekorvos, Bercsényi (Mircea cel Mare) utcában lakott  

21. szám alatt. Négy évet szolgált az első világháborúban 1914-1918 között a 63. Gyalogezrednél, az 
orosz harctéren, mint ezredorvos, majd mint tábori kórházi vezető orvosa. Számos kitüntetéssel tért 
haza. A Status Quo temetőben 81 x 85 cm-es sírkő őrzi emlékét. 

                                                                  
19. Dr. Bíró Mátyás, háziorvos Szinérváralján. A Beszterce-Naszód megyei Bethlenben 

született 1904. július 17-én. Orvosi tanulmányait Padovában kezdte el 1924-ben. 1944-ben 
eldeportálták Auschwitzba, ahonnan visszatért. Feleségül vette Alter Rozáliát. Egyetlen gyermekük 
a Zsuzsanna nevet kapta. 1965-ben telepedett át az izraeli Ashkelonba. Kupat Holimban (Járó-
betegellátás, Poliklinika) dolgozott. 1979. április 11-én hunyt el.  

                                                              
20. Dr. Blum Ede bőrgyógyász szakorvos, 1888-ban született. A Könyök utca 3. szám alatt  

(Episcop Atanasiu). Az első világháborúban két évet töltött az orosz hadszíntéren mint hadnagy az 5. 
gyalogezredben. 1918-ban megsebesült és leszerelték. Számos kitüntetéssel tért haza. 56 éves volt, 
amikor eldeportálták. Auschwitzban halt meg 1944-ben. 
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21. Dr. Blum József, orvos, Nagykárolyban. 
22. Dr. Bodonyi Alajos a szatmári nőgyógyászat atyja, kórházi főorvos (1872-1935). 1906- 

ban végezte egyetemi tanulmányait Budapesten. Négy évig a budapesti I. sz. szülészeti és 
nőgyógyászati klinikán dolgozott. 1911-ben telepedett le Szatmárnémetiben a Batthyány utca 7. 
szám alatt, Teitelbaum Herman házában. A Szatmárnémeti Állami Közkórház szülészeti-
nőgyógyászati osztályának főorvosa. A trianoni döntés után, mint zsidó meg kellett váljon vezetői 
beosztásától, majd, ugyancsak mint zsidó,  állami alkalmazott sem lehetett. Női szülészeti 
szanatóriuma is volt Szatmárnémetiben, melyről úgy beszéltek, mint a város legjobban felszerelt 
egészségügyi intézményéről. Bodonyi Alajos számtalan cikket közölt német tudományos 
szaklapokban. A város közművelődési életében tevékenyen részt vett, mint a Szatmárnémeti 
Társaskör tagja. 1935-ben 63 éves korában halt meg. A Status Quo temetőben 153 x 59 cm fekete 
márvány sírkő áll a hantja fölött. 

23. Borgida József, gasztro-enterologus. Borgida Lajos és Reiter Zelma fia 1905-ben született.  
1937 fejezte be orvosi tanulmányait Párizsban, francia állampolgár lett. Gasztro-enterologus szakorvos a 
párizsi Rothschild kórházban. Feleségével, Lancery Lucienne, 1942-ben házasodtak össze. Egy fia, Louis-
Patrick, és egy lánya, Catherine, alkotja a családot. 

24. Dr. Borgida Zoltánné Neuman Kató, orvos. Szinérváralján született 1916-ban. A  
deportálás áldozata a Stutthof –i koncentrációs táborban fejezte be életét. A szatmárnémeti ortodox 
temetőben a Borgida család deportálási áldozatainak névsorában emlékeznek meg róla. 

                                                            
25. Dr. Braun Béla nőgyógyász. Egyetemi tanulmányai Turinban (Torino) végezte. Rövid  

ideig a budapesti Szent István Kórházban, mint segédorvos működött és a nőgyógyászati osztályon 
szakosította magát. Olaszországi szaklapokban jelentek meg cikkei. 1906-ban telepedett le 
Szatmárnémetiben, a Kossuth Lajos u. 2. sz. alatt, majd a Deák tér (P. Brătianu) 26 sz. alatt lakott. A 
felesége nem tért haza a deportálásból. Idehaza Kiss Bertalan református lelkész feleségét vette el. 
Mint orvostanár tevékenyen részt vett a Szatmárnémetiben szervezett asszisztens és ápolóképzésben. 
A Zsidókórházban is dolgozott. Önkezével vetett véget életének. 

26. Dr. Braun Dezső bőrgyógyász, Rákóczi (M. Viteazul) utca 9. szám alatt lakott. 1953- 
1960 között Szatmárnémetiben a Közkórházban dolgozott, aztán onnan a Járványkórházban 
áthelyezett bőrgyógyászati osztályon, valamint a rendelőintézet bőrgyógyászati osztályán fejtett ki 
emlékezetes tevékenységet. Budapesten halt meg. 
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27. Dr. Braun Péter (1924-1979) nőgyógyász   

                                          
28. Dr. Braun Róbert fogorvos.1951. augusztus 13. született Szatmárnémetiben olyan  

családban, ahol orvos (Braun Béla, Braun Dezső) és gyógyszerész nagybácsik (Braun Móric) vették 
körül. Gimnáziumi tanulmányait Szatmárnémetiben, az egyetemet Jászvárosban (Iaşi) végezte. Az 
1970-es évek első felében Kányaházán (Călineşti Oaş) praktizált, majd a szatmárnémeti Munca 
szövetkezet fogorvosi teendőit látta el. Kitelepült Izraelbe és Beer Shevanban nyitott rendelőt. 

                                                            
29. Dr. Braun Tamás Zvika, fizikoterápia szakorvos. Szatmárnémetiben született 1947.  

április 14. Édesapja Braun Lajos szabómester. Az általános iskolai tanulmányai után beíratták az 
Eminescu Líceumba. A család még ebben az évben áttelepedett Izraelbe. Herztlyában  fejezte be 
középiskolai tanulmányait és itt érettségizett 1963-ban. Bologna - ban szerzett fizikoterápia 
szakorvosi oklevelet. 1970-ebn feleségül vette dr. Berkovits Éva kolleganőjét. Házasságukból három 
gyermek született: Dániel, Ronit és Lirana. Az orvosi hivatásról szólva megjegyezte „Legszebb az 
emberekkel dolgozni és gyógyítani. Legfájdalmasabb, amikor elveszítjük a beteget. Az én 
kórházamban  krónikus betegek vannak. Agyvérzés utáni súlyos állapotban, autóbalesetet 
szenvedők, hátgerinc problémákkal, traumatikus agysebesüléssel stb. A  szakorvos megállapítja a 
betegséget, a beteg állapotát, aztán együtt a kezelő csoporttal (fizikoterápeuta, pszichológus, 
neurophszichológus, foglalkozás terapeuta) megválasztják a beteg számára leghatékonyabb kezelést. 
A kezelés folyamán állandóan ellenőrizzük a beteg állapotát, megvitatjuk mi a teendő, és ha kell, 
módosítjuk a kezelést. Nálunk a beteg legalább három hónapig vannak beutalva.”írja egyik 
levelében. Dr. Braun Tamás Zvika a gyakorlati tevékenysége mellett tudományos munkásságot is 
folytat. 
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30. Dr. Búzási Albert 1890-ben született Kiskolcson. Anyja Lázár Mária, apja Búzási Fülöp.  

Buzási Albert miután belgyógyász szakorvos vizsgát tett Kolozsváron, Szatmárnémetiben telepedett 
és nyitott rendelőt a Rákóczi utca (M. Viteazul) 30. szám alatt. A deportáláskor halt meg. 

31. Dr. Cohen Jacobné, Rosenfeld Vera, orvos. Szatmárnémetiben született 1951.  
májusban. Szülei: Rosenfeld Miklós és Izrael Ibolya. Középiskolai tanulmányai Szatmárnémetiben 
kezdte el az 5. számú líceumban, román nyelvű osztályban. Még iskolai év közben, 1966-ban, a 15 
éves leány elhagyja az országot. Bécsben fejezte be az iskolai év nyolcadik osztályát, aztán 1966-ban 
áttelepedett Izraelbe, ott fejezte be középiskolai tanulmányait 1968-ban. Ugyanebben az évben 
elkezdte 18 hónapos a katonai kötelezettségét, majd Firenzében beiratkozott az orvosi egyetemre.  
Tanulmányait Bolognában fejezte be 1978 nyarán. Miután 1980-ban, az előírt kórházi gyakorlatok 
elvégzése után,  belgyógyászatra szakosodott, és mint belgyógyász dolgozott 1986 –ig. 1981-ben 
férjhez ment Cohen Jacob- hoz. Két gyermekük született: 1984 -ben Mika és 1987-ben Aya. 
Munkahelyei: Asaf Harofe kórház Rishon Letzion- ban. Ezek után a Beer Jakov-ban lévő Shmuel 
Harofe  geriatriai intézetben dolgozott. Pardesz Hanna – ban a geriátriai intézet igazgatói feladatát 
látta el 1994-2000 között. Közben 1997-ben a Beer Sheva-i egyetemen  egészségügyi rendszerek 
irányításában (MSI)  nyert magas fokú képzést. 2001- 2004- visszatér a Shmuel Harofe intézetbe 
mint, igazgató.  2005-től az egészségügyi minisztériumban dolgozik, mint felelős az ország geriatriai 
intézeteiknek és kórházainak szakellátásáért. 

                                                             
32. Dr. Coman Raduné Steinberger Vera altatóorvos. 1954-ben született  

Szatmárnémetiben. Szülei: Steinberger Márton és Lázár Irén. Középiskolai tanulmányait az 
Eminescu Líceumban fejezte be 1973-ban. Orvosi oklevelet Kolozsváron szerzett 1979-ben.  1982-
ben feleségül ment Coman Radu mérnökhöz, két gyermekük született Mihael és Anna. A 
szatmárnémeti kórházban és Vámfaluban dolgozott, majd 1994-ben áttelepedett Izraelbe, ahol a 
Sheba Tel Hashomer kórházban folytatta a szakmát. 

33. Dr. Czukor Lajos orvos. Egy ideig Nagykárolyban tevékenykedett. 1911-ben  
Szatmárnémetiben találjuk. Volt járási és tb. főorvos. Lánya, Irénke 1902. december 23-án 
Nagykárolyban  (Fürth Ferenc főrabbi előtt) esküdött örök hűséget dr. Szende Sándor ügyvédnek. 

34. Dr. Csányi (Schwartz) Jakab (1832 - 1891) királyi törvényszéki orvos, szatmári 
kerületi  

körorvos, városi tiszteletbeli főorvos, a Járványbizottság tagja 1884-ben. A szatmárnémeti 
társadalom tisztelt és tekintélyes tagja volt. „Kitűnő gyógykezeléséről ismert orvosunk, dr. Schwartz 
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Jakab, lakása a Nemes utcában özv. Nuricsák Péterné házában van”, írja a Szamos Közlönye 1870. I. 
9-én megjelent első számában. Magyarosította a nevét, így lett Csányi. 1891. november 13-án halt 
meg Szatmárnémetiben. Az ortodox zsidó temetőben alussza örök álmát. Katz Laura (1846. október 
19 -1884. június 26) 16 éves volt, amikor férjhez ment a tekintélyes orvoshoz. Gyermekei: Aladár, 
Zoltán, Jolán (Jolán1866-ban született Tasnádon. 1885-ben ment férjhez a rozgonyi, dr. Reich Adolf 
ügyvédhez), Jenő 1878. IX. 7-én született, ekkor már a Kőhíd (Kazinczy) utcában laktak. Laura 
asszony lelkes tagja volt a Zsidó Nőegyletnek. 23 évi házasság után, 39 éves korában szívrohamban 
halt meg. A temetésén a Nőegylet titkára,Tabajdi Lajos református lelkész is beszédet mondott. 

35. Dr. Deutsch Márton tüdőgyógyász szakorvos. Nagykárolyban született 1905. február  
17-én. Deutsch Sándor, az édesapa, kétszer nősült, mert első felesége, Blum Zseni, 1914-ben 
elhunyt. Az új asszony három gyermeket hozott a házasságba, ők Wieder vezetéknéven szerepelnek. 
Deutsch Sándornak négy édes gyermeke volt, ők természetesen a Deutsch vezetéknevet használták: 
László, Imre, Márton, Kati, és volt három nevelt gyermeke, ők Wieder néven jöttek a családba: Imre, 
András, László. Wieder Imre a fogságból átszökött a partizánokhoz, azokkal jött vissza Budapestre 
és ott is telepedett le. A második felesége, Lydia, bécsi születésű, Heinz Ruehmann filmszínész 
oldalán német hangosfilmben szerepelt. Wieder Bandinak Marosvásárhelyen volt patikája a főtéren, 
1968-ban halt meg. Wieder László nem jött vissza a deportálásból.  

A romániai egyetemeken folyó zsidóellenes bűnözések okozhatták, hogy (1922-től 
napirenden vannak az egyetemeken a zsidóverések, vagy 1926-ban Alexandru C. Cuza és Octavian 
Goga kiáll Dávid Fallik zsidó tanuló gyilkosának védelmében) ők négyen Párizsba mentek tanulni, 
Deutsch Márton orvosin, Deutsch Imre kereskedelmi főiskolán, az egyik Wieder fiú Párizsban, a 
másik Strasbourgban szerzett gyógyszerészi diplomát. 

Deutsch Márton Nagykárolyban a Piaristáknál kezdte és végezte középiskolai tanulmányait. 
Kolozsvárott egy hónapot töltött az orvosi egyetemen. 1924. október 24-től Párizsban találjuk a 
Faculté de Médicine de l’Université de Paris, ahol 1929-ben kapott orvosi oklevelet. 
Diplomamunkája 1930. I. 30-án Thčse soutenu: „Contribution á l’étude de la prime infection 
tuberculeuse par innoculation cutanée”. Nagy szakmai felkészültséggel érkezett vissza 
Nagykárolyba, ahol 1930-1944 között dolgozott, mint szakorvos a szülői házban lévő rendelőjében. 
1944-ben munkaszolgálatra vitték a 101/25 TMSZ századdal a Szovjetunióba. 1944 januárjában a 
több mint kétszázezres magyar hadsereg darabokra szakadt, megsemmisült. A kemény hidegben 
megfelelő téli ruházat nélkül harcoló, majd menekülő katonákat az ellenséges golyókon kívül a fagy 
is tizedelte. A hatalmas emberveszteségben ott voltak a munkaszolgálatos zsidók is. Leányától, 
Deutsch Júliától, tudjuk, hogy az életben maradás esélyei csekélyek voltak. „Onnan csodával határos 
módon, egy szerencsés félreértés következtében visszatért 1944 januárjában.” A tüdőtályoggal 
hazaérkezett beteg Deutsch doktort Budapesten megműtötték. Így maradt életbe. Alig épült fel, 
eldeportálták Auschwitzba. Tífuszosan, eszméletlen állapotban egy vonatra feldobták, így került 
haza a második pokolból. Felesége (Deutschné Ignácz Rózsi, született 1907-ben) és fia, Péter (1935-
ben született) valamint édesapja (Sándor),  mostohaanyja (Janka), két fiútestvére, László (1942-ben a 
munkaszolgálatba halt meg) és Imre (túlélte a megpróbáltatásokat, hazajött, és mint könyvelő 
dolgozott haláláig), mindannyian Nagykárolyban vannak eltemetve. Kató Auschwitzban halt 
meg. Rövid ideig dolgozott még szülővárosában, a kaszárnya melletti boltíves kapujú szülői házban 
lévő rendelőben. 1946-ban a Nagykárolyi Demokratikus Zsidó Népközösség elnökévé választották. 
Aztán 1950-ben meghívást kapott Szatmárnémetibe, a TBC-kórház igazgató-főorvosi székébe. Itt 
tevékenykedett 1975 decemberében bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig. Az ő nevéhez fűződik a 
szatmári TBC elleni küzdelem egyik legsikeresebb korszaka. Mint orvostanár tevékenyen részt vett a 
Szatmárnémetiben szervezett asszisztens és ápolóképzésben. Szatmárnémetiben hunyt el 1977. 
december 10-én. Nagykárolyban a Status Quo temetőben temették el. 
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36. Dr. Ehrenberg Gyula, orvos, Szatmárnémetiben született 1914-ben. Anyja Blass  

Hermina, apja Ehringer Mór. Mint orvos Egerben élt és dolgozott, onnan hívták be 101/52 
munkaszolgálatos századba. 1943. január 18-án eltűnt. Ő is a fasiszta zsidóüldözés áldozata.  

37.  Engelstein András, sebész volt Szatmárnémetiben.  
38. Engelstein Andrásné Magdolna, szemorvos volt Szatmárnémetiben.  Nagyváradon született.  

Egy lányuk van, Erika. Rövid időre Izraelben telepedtek le, aztán véglegesen Németországban. 
39. Dr. Erdélyi Miksa fogorvos, 1865-ben született 1931-ben halt meg. Rendelője a Rákóczi  

utca 24 alatt, saját házában volt. A Status Quo temetőben 47x47 cm. márványtábla álla sírja fölött. 
40. Dr. Farmati Oszkár, szemorvos. A Rákóczi utcában lakott, a háború utáni években  

elhagyta az országot, Amerikába telepedett le. 
41. Dr. Fay Béla bőrgyógyász orvos, Szatmárnémetiben a Deák tér 19. sz. (P.Brătianu) alatt  

lakott. Az első világháborúban ezredorvos az orosz, román, olasz, montenegrói harctéren. Számos 
kitüntetéssel tért haza. Szatmárnémetiben dolgozott, mint orvos. 1944-ben eldeportálták, családjával 
halt mártírhalált Auschwitzban. 

                                                                 
42. Dr. Fekete Samu (1876-1944) szemorvos. Néhai Schwartz Albert fia, Szatmárnémetiben  

született 1876-ban. A budapesti orvosi egyetem elvégzése után Drezdában és Berlinben szakosította 
magát és tett szemorvosi szakvizsgát. A budapesti szemklinikán és a Szent István kórházban volt 
szemorvos. 1904-ben végleg hazajött, az Árpád utcában 17. sz (Ferdinand) alatt lakott. A lakásában 
volt a rendelője is. Az első világháború idején a 12. Honvéd Gyalogezred ezredorvosa volt 1918-ig. 
Négy évig teljesített szolgálatot az orosz fronton. Számos kitüntetéssel és elismeréssel tért haza a 
frontszolgálatból. Hazatérve ismét beleveti magát a munkába. Több társadalmi és kulturális 
intézménynél tölt be vezető szerepet. Alapító tagja a Szatmárnémeti Társaskörnek. A 
Munkásbiztosító főorvosa, a Szatmár Megyei Orvosi Kamara elnöke, az Orvosszövetség alelnöke. 
Megnősült, 1909-ben feleségül vette Reiter Jakab lányát, Rózsit. Leányuk születik, Zsuzska, aki 
majd Boros Zoltánhoz megy feleségül. Volt egy fogadott fia is, aki mint Dr. Fekete Jenő lesz ismert 
személyiség). Nagy érdemei voltak a status quo hitközség vezetőségi tagjaként. Közben szakmai 
önképzését szüntelenül folytatja. Szakcikkei külföldi-és belföldi tekintélyes szaklapokban jelennek 
meg. Tudományos és ismeretterjesztő előadásokat tart. Mint a Zsidókórház vezető főorvosa nagy 
érdemeket szerzett abba, hogy az általa vezetett intézmény országosan híressé lett. Ö hozta létre a 
Gettó-kórházat is Grósz Dávid szalmakalap-gyárában 1944-ben, a Petőfi utcában. A kórház első 
halottja maga Fekete Samu volt, 1944 tavaszán (ekkor 68 éves) saját kezével vetve véget életének, 
de őt is a fasiszta deportálás áldozatának tekintjük. Így menekült meg a deportálás szörnyűségeitől. 
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Felesége, két leánya, veje rendőri kísérettel vett részt a temetésén a Status Quo temetőben. A család 
kérésére nem édesapja Schwartz Albert mellé temették, hanem apósa, Reiter Jakab sírja mellé. 
Felesége, két leánya, veje, unokája Auschwitzban végezte. 

                                                                
43. Dr. Fényes Pál János, Nagykárolyban született 1923-ban. A deportálás áldozata. 
44. Dr. Fenyves Ármin sebész-főorvos. Nagyváradon született 1901. július 10-én, szülei:  

Klein Tevel és Linka Lébi. A prágai német egyetemen szerzett oklevelet kitüntetéssel. Visszatért 
szülővárosába. Amikor pályázatot hirdettek a Szatmárnémeti Irgalmas rend kórházának sebész 
főorvosi állására, ő is beadta pályázatát. Vatikáni kinevezéssel nyerte el az irgalmas rendiek 
szatmárnémeti kórházában a sebész-főorvosi állást. 1944-ben a vatikáni felmentő oklevél ellenére 
családjával együtt eldeportálták. Két gyermeke, felesége Auschwitzban halt meg, ő csodával határos 
módon megmenekült, amikor az amerikai hadsereg felszabadította a lágert. Fáradtan, betegen 
hazajött Szatmárnémetibe és visszatért az Irgalmas rendiek kórházába. 1948. január végén dr. 
Fenyves Ármin 46 éves, lakása a Romana utca 15. szám alatt volt, amikor feleségül vette Klein Ilona 
39 éves, elvált izraelita háztartásbelit, aki Guraszádán született, 1908. augusztus. 2-án.  A 
házasságkötés mindkét tanúja a Papp Géza utca 1. szám alatt lakott: dr. Borghida József ügyvéd és 
Princz Ferdinánd gyárigazgató.  Dr. Fenyvest az államosítás után kinevezték az állami kórház 
igazgatójává. Kezdeményezte a városi kórház két szárnyának fedett folyosóval való összekötését. 
Politikai konfliktusok miatt lemondott igazgatói állásáról. Törvényszéki orvos lett. Mint orvostanár 
tevékenyen részt vett a Szatmárnémetiben szervezett asszisztens és ápolóképzésben. 1964-ben, egy 
igazságtalan támadás annyira felzaklatta, hogy agyvérzés érte, fél oldala lebénult. Óriási akaraterővel 
megtanult járni, dolgozni. Cukorbeteg lett, elveszítette látását, még két évig élt. 1969. december 26-
án halt meg.   

                                                            
45. Dr. Ficher József, belgyógyász. Szatmárnémetiben született 1899-ben, Nagyváradon halt  

meg 1979-ben . Az Eminescu Líceumban érettségizett, majd Franciaországban szerzett orvosi 
oklevelet. Mint belgyógyász szakorvos Pécskán, Aradon és Temesváron dolgozott. Nyugdíjazása 
után Nagyváradon telepedett le a család, ahol a fia, mint orvos tevékenykedett. 

46. Dr. Fischer Ernő a Királyi Állami Kórház szemorvosa volt, 1944-ben eldeportálták. 
47. Dr. Fischer Miklós gyermekorvos. Dr. Fischer József országgyűlési képviselő fivére.  

Mint főorvos szolgált a 82. gyalogezrednél 1914-1918 között. Frontszolgálataiért „Ferenc József 
lovagkereszttel” tüntették ki. Hazatérve a szatmári gyermekeket gyógyította. Kazinczy u. (Ştefan cel 
Mare) 1. sz. alatt lakott. 1944-ben eldeportálták. Feleségével együtt Auschwitzban halt meg.  
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48. Dr. Fischer Mór orvos Szamoskrassón, felesége Fried Fáni 1870. június 14-én  

fiúgyermeket szült, aki a Jenő nevet kapta. 
49. Dr. Fodor Ede, fürdőorvos. Édesapja Fodor Dávid. Dr. Fodor Ede Ausztriában is  

dolgozott, mint fürdőorvos.  
50. Dr. Fodor Ferenc fogorvos (1871-1942. február 1.). Édesapja, Fodor Dávid nagy  

tiszteletnek örvendett Szatmárnémetiben. Három fia volt: dr. Fodor István szarajevói 
külügyminisztériumi titkár, dr. Fodor Ede fürdőorvos, aki Ausztriában is dolgozott és ifj. Fodor 
Ferenc fogorvos. 1910-ben, Fodor Dávidot, az elhunyt édesapát dr. Jordán Sándor temette nagy 
részvét mellett a Status quo ante temetőben. Dr. Fodor Ferenc jó nevű fogorvos volt 
Szatmárnémetiben. Tanulmányainak, majd külföldi tanulmányútja befejezésével szülővárosában 
telepedett le. Első rendelőjét a Deák téren lévő lakásában nyitotta. 1904-ben a Hám János utca 6. 
szám alatt volt a rendelője. A két háború közötti időszakban a Petőfi Sándor u.1 sz. (Petru Rareş) 
alatti házban laktak. Felesége Emma asszony ezt íratta sírkövére: “ Drága jó lelked örökké velem 
van.”  

51. Dr. Fried Lipót általános orvos. 1912-ben az Északkelet c. helyi  
lapban szerepel a neve, mint Szatmárnémetiben tevékenykedő orvos. Felesége, Burger Hermin már 
1923-ban meghalt. 1913-ban megválasztják a Status quo ante hitközség vezetőségébe. Dr. Fried 
Lipót mint a Szatmárnémeti Társaskör lelkes tagja, 1923-ban jelentős adománnyal (400 lej) 
támogatta a Kör könyvtárát. 1926. március 17-én halt meg. 

52. Dr. Friedmann Zoltán, főorvos. A Szilágy megyei Égerháton született Friedmann Éliás  
és Fáni fiaként 1920. október 12-én. Középiskolai tanulmányait Kolozsváron az Angelescu 
Líceumban végezte. A második világégés idején munkaszolgálatos Magyarországon, Borban 
Szerbiában, Németországban. A Friedmann család is fájdalmas vesztességeket szenvedett a 
zsidóüldözés idején. Meghalt Friedman Fáni az édesanya, dr. Friedmann Bumi, a Zoltán testvére és 
3 sógornője. Friedmann Zoltán 1945. december 3-án Budapesten feleségül vette Zilberg Erzsébetet. 
A háború előtt a Ferenc József Tudományegyetem Orvosi karán elkezdett tanulmányait, nem 
folytathatta, mert munkaszolgálatra vitték. 1946-ban, Kolozsváron a Babe�-Bolyai 
Tudományegyetem orvosi karán folytatta és fejezte be egyetemi tanulmányait, ahol 1950-ben 
szerzett oklevelet. 1950-től 1982-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig a Nagykároly melletti börvelyi 
emberek egészségének szolgálatában állt. Így tűnik a számszerű adatokból. A valóság azonban 
egészen más. Nem csak Börvelyből, hanem a környező falvakból és Nagykárolyból is nagyon sok 
beteg keresett és kapott gyógyulást nála. Dr. Friedmann Zoltán pedig hűségesen, tudásának legjavát 
adva szolgált. Aztán fordult a kocka, mert a doktor úr és családja beköltözött a néhány kilométerre 
lévő Nagykárolyba. Visszaemlékezésében erről így ír: „Nagykárolyban, nagyon szép helyen vettünk 
házat. A lakás szinte pontosan olyan beosztású volt, mint amilyen a börvelyi házé. 1975-ben állást is 
kaptam Nagykárolyban. Ez után szépen rendbe tétettük a házunkat, az udvarba pedig egy garázst 
építettünk és beköltöztünk.”A Lindenfeld, a Róth, a Géczy családdal hetente szerveztek römi 
partikat. Időközben dr. Friedmann Zoltánt kinevezték a Közegészségügyi Hivatal tiszti főorvosává. 
Hivatali kötelezettségei mellett a betegek gyógyításáról, az ágyhoz kötöttek látogatásáról, 
gyógyításáról vigasztalásáról azonban Friedmann doktor nem tudott lemondani. Kerékpárra pattant 
és legyen az hétköznap vagy vasárnap a doktor úr betoppant megnézni betegeit. 1982-ben kérte a 
nyugdíjazását, és még ebben az évben, 1982. június 30-án áttelepedett az izraeli Rannana 
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városba, majd később Kfar Sababa költözött, ahol 2007-ig tovább dolgozott. Ma már szép 
családjának él két lánygyermeke, négy unokája és nyolc dédunokája örömére.  

                                                                  
53. Dr. Frischmann Dávid Dezső belgyógyász, 1896-ban született, a Bem u. 3 (Cloşca)  

lakott  feleségével Katz Judit Jolánnal. Nem csak a gyógyítást, hanem a szegények megsegítését is 
hivatásszerűen végezte. 1929-ben alapította és 1940-ig öccsével, Henrikkel együtt szerkesztette a 
Zsidó Jövő c. havonta megjelenő társadalmi, művelődési lapot. 1944-ben a deportálás áldozat lett. 

54. Dr. Frommer Jakab orvos feleségével, Stern Rózával a Nagy Piac 7. szám alatti házban  
laktak a Fehérház mellett. 1863. február 26-án született Lajos, 1866. június 11-én Herman, 1868. V. 
21-én Béla, 1869.V.13-án Elemér nevű fiuk. Dr. Frommer Jakab pályáját, mint honvéd ezredorvos 
fejezte be. Súlyos betegen Budapestre vitték, gyógyulást remélve, azonban ott sem tudtak segíteni 
rajta és 1892 júniusában, hosszú szenvedés után meghalt. Frommer Jakab több mint 25 évig szolgált 
szatmári emberek egészségéért. 

55. Dr. Fuchs Jenő, orvos 1878-ban született, 1944-ben eldeportálták, Auschwitzban halt  
meg feleségével Groszmann Sárival együtt. 

56. Dr. Gál Jenő, orvos. 1895. április 12. született  Nyíregyházán. Az  53 éves özvegy zsidó  
orvos feleségül vette Teszlovics Mária Ilona (1903. XI. 21. Budapest) gör. katolikus özvegyet. A 
házasságkötésre 1948. június. 12-én került sor Szatmárnémetiben. 

57. Dr. Garai fogorvos, a Guth-házban volt lakása és rendelője a XIX. század végén. 
58. Dr. Gergely János, orvos. Részt vett az első világháborúban. Bevonult 1914-be a 74.  

gyalogezredbe. 1918 októberében főhadnagyi rangban szerel le, a háború után több magas 
rangú kitüntetésben részesült.  1944-ben eldeportálták, nem tért vissza. 

62. Dr. Giurgiu Emil orvos. 1950-ben a Republicii u. 28. alatt lakott. 
 63. Dr. Glück Henrik, tüdőgyógyász szakorvos Szatmárnémetiben a TBC kórházban. 1921. 
augusztus 21-én született szatmárnémetiben. Marosvásárhelyen szerzett orvosi oklevelet 1951-ben. 
1952. március 11-én feleségül vette Klein Editet. A Várdomb utcában laktak. Glüch Henrik doktor 
tevékenyen részt vett, mint orvostanár a városban működő asszisztens és ápolóképzésben. 1961. 
november 9-én áttelepedett Izraelbe. Tibériáson laktak a Poria -i kórházban dolgozott. Fia, Tomi, 
fogorvos, akinek három gyereke van. Dr. Glüch Henrik 1995. április 13-án hunyt el. 

                                                            
64. Dr. Glück Tamás, fogorvos. Szatmárnémetiben született 1953. október 11-én, a család a 

Várdomb utcában lakott. Édesapja dr. Glüch Henrik tüdőgyógyász szakorvos, édesanyja Klein Edit. 
A család 1961-ben telepedett át Izraelbe. Glüch Tamás középiskolai tanulmányait Tiberiáson 
végezte, egyetemi tanulmányait pedig Jeruzsálemben a Hadassa egyetem fogorvosi szakán. Felesége 
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Zoltán Edit három gyerekkel ajándékozta meg a családot. Jelenleg Ashdodon dolgozik, mint 
fogorvos. 
          65. Dr. Goldglanz Jenő, orvos. Krasznabélteken született 1886-ban. Krasznabélteken halt 
meg 1971-ben, a krasznabélteki római katolikus plébános Tyukodi Mihály temette. 
 66. Dr. Gonda Miklós, orvos, a Status Quo temetőben alussza örök álmát. 
 67. Dr. Gottfried Ignác orvos, sebésztudor és szülészmester 1882-ben Szatmárnémetiben. a 
Nagyhíd (Kossuth) utca 175 szám alatti házban lakott a Kápolna (Eötvös) utcától a második házban. 

68. Dr. Gönczy Ignác orvos (1847-1900. december 7.). Nagyszerű előadói képességekkel 
megáldott ember ez a szőke orvos, írja a Szatmár című társadalmi és szépirodalmi hetilap 
főszerkesztője 1891. január 24-én. Ünnepi rendezvényeken, mint például 1891-ben a március 15. 
alkalmával tartott megemlékezésen, az ő szónoklata ragadta meg leginkább a hallgatóságot. (ezúttal 
a szabadság –testvériség – egyenlőség gondolata köré fonódott beszéde). Rövid 53 év jutott ennek a 
tevékeny és nagyon tehetséges művelt embernek. Szatmárnémetiben az ortodox temetőben található 
a sírja. 
           69. Dr. Görög László, orvos, 1913-ban született. Anyja Krahl Ella, édesapja a híres fogorvos 
dr. Görög Miksa. A zsidóüldözés áldozata, ő nem a deportáláskor, hanem ukrajnai munkaszolgálati 
idején halt meg. 
           70. Dr. Görög Miksa fogorvos. 1885. június 4. született Szobráncon. A Görög család 1914-
ben telepedett át Szatmárnémetibe a Kassa melletti Szobráncról. Megnősült, feleségül vette Krahl 
Ellát. Három gyermekük született Klára, Lívia és László. A világháború idején, 1915-1918 között, az 
albán fronton teljesített szolgálatot. Kitüntetésekkel érkezett haza. Szatmárnémetiben a Vajay 
(Salcâmilor) utcában lakott és a Rákóczi (Mihai Viteazul) utca 28 alatt volt a rendelője. A kortársak 
jót mutattak az alábbi kis tréfás történeten. Görög Miksáról mindenki tudta, hogy szombattartó 
vallásos ember. Egy kezelés után azzal búcsúzott el Fischer Ellától – dr. Fischer József ügyvéd, 
országgyűlési képviselő nejétől – hogy ha baj van, és nagyon fáj, hívja fel. Másnap, szombaton, 
csengett a telefon. Görög Miksa  felemeli a kagylót, hát Fischer Ella hangjára ismert a kérdezőben: 
doktor úr nem faj, mit csináljak? 1944-ben családjával együtt Auschwitzba került, 1944. december 
12. halt meg. Csak a két lánya, Glückné Görög Klári és Lívia tért vissza a deportálásból. Lívia 
Nagybányán halt meg 1984-ben. Klári áttelepedett Izraelbe, Askelonban halt meg. 

                                                                  
 71. Dr. Grimberg Ádám orvos Szatmárnémetiben és Szelestyehután dolgozott. 1959. 
október 16-án született és 2011. november 24-én halt meg.  
 72. Dr. Groón Ernő János tüdő szakorvos 
 73. Dr. Groszmann Sándor belgyógyász szakorvos (1897-1984). A Zsidókórház második 
korszakának egyik markáns alakja. A Rákóczi utca 22. sz (M.Viteazul) alatt lakott, mai házszámozás 
szerint 10. sz. alatt. A volt Groszmann-házban van az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének 
székháza.  Mint orvostanát tevékenyen részt vett a Szatmárnémetiben szervezett asszisztens és 
ápolóképzésben. A személyzet szigorú főnöknek tartotta. A betegek nagy elismeréssel beszéltek 
róla. Első felesége 34 éves korában hunyt el Auschwitzban fiával Gyurkával együtt. Második 
felesége, Kárász Ibolya, két évvel élte túl a férjét, és 1986-ban elhunyt. 
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74. Dr. Grosz Hermanné, Gerschkó Helén Lea, orvos 1905-ben született, a deportálás 

áldozata. 
 75. Dr. Grün Tibor, orvos. Szatmárnémetiben született, Grün Béla és Roth Ilona fia, a 
József Főherceg utca 12. szám alatt laktak. A család és rokonság a deportálás áldozatai, ő viszont 
túlélte a szörnyű megpróbáltatásokat.  Németországba,  Mannheim városában telepedet le.  

76. Dr. Guttmann Sándor, fogorvos Tasnádon. 
 77. Dr. Günhut Ede, 1816-ban született, 1862-ben megnősült. Szatmár megye tiszteletbeli 
főorvosa. 1884-ben kinevezik főorvossá. 1892. október 27-én hunyt el. 
 78. Dr. György Oszkár (1895-1944. V. 4.) orvos. Jó szakember hírében állt, jól felszerelt 
rendelője volt a Hám János (akkor Lucaciu, ma Horea) utcában, a 11. sz. alatt. Nem volt ereje, hogy 
vállalja az elkövetkező szenvedéseket, 1944. május 4-én megmérgezte magát. Amikor rátaláltak, 
még élt, azonnal az István téri nagykórházba szállították (Dr. Lükő Béla Kórház). Gyomormosással 
sikerült megmenteni. Miután jobban lett, megkérte az egyik apácát, hogy hozzon neki egy doboz 
cigarettát. Addig pizsamája egyik ujját levetette és a saját torkába nyomta, megfullasztva ezzel 
magát, így vetett véget életének 49 éves korában. Villámgyorsan elterjedt a György doktor halálhíre 
és a temetés vélt időpontjára több száz gyászruhába öltözött, virággal és koszorúval felszerelt ember 
gyűlt össze. Többszöri felszólításra sikerült a tömeget szétoszlatni, majd a Status Quo temetőbe 
vitték a halottat, és azonnal eltemették. Így vették elejét egy minden szervezési előkészület nélkül 
kialakulóban lévő tüntetésnek. Őt is a deportálás áldozatai között tartjuk számon, amint feleségét 
Búzási Annát, aki 47 évet élhetett. 
 79. Dr. Harnich Albon szívszakorvos. A második világháború után csernovici zsidó 
családok költöztek Szatmárnémetibe. Onnan jött dr. Harnich is. A háború után először Darócon, 
majd a dr. Lükő Béla Kórházban dolgozott. Áttelepült Jeruzsálembe, ott halt meg. 

80. Dr. Heim Márta, laboratóriumi orvos Szatmárnémetiben. 1938. március 22-én született. 
Tevékenysége hozzávetőleg az 1965-1999-es időszakra tehető. Utóbb a megyei kórház biológiai 
laboratóriumának a vezetője volt. 
 81. Dr. Heimann Rezső, orvos. 1911-ben Mikolában körorvos. 1913-ban az Árpád utca 30. 
szám alatt lakott Szatmárnémetiben, háziorvos volt.  
            82. Dr. Held Andrásné Roth Frida-Zoica, orvos. Roth Frigyes és Emília leánya,1954-ben 
született Nagykárolyban. Ott is érettségizett. Orvosi tanulmányait Temesváron végezte 1980-ban. A 
nagykárolyi kórházban és a tasnádi orvosi rendelőben praktizált 1983-ig. Azóta Izráelben él és 
családorvos Karmielben. 1979-ben házasságra lépett Held András villamosmérnökkel. 1987-ben 
ikreik születtek, leányok, Táli és Ronit. Ronit az édesanyja nyomdokain jár, jelenleg a jeruzsálemi 
orvosi egyetemen tanul. 
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 83. Dr. Heller Gyula, fül –orr - gége szakorvos. A Petőfi utcában lakott az Orvosi Pénztár 
alkalmazottjaként tevékenykedett 1913-ban. 1919. február 20-án halt meg. Az ortodox temetőben 
nyugszik. 
 84. Dr. Heller Naftali Zwi, orvos, 1899-ben született. Avasfeldőfaluban dolgozott, 1944-ben 
eldeportálták, ott vették el az életét.  
 85. Dr. Hermann Ferenc 1902-ben született, belgyógyász szakorvos és pszichiáter volt a  
Kölcsey (akkor Decebal) utca 24. szám alatt. Lakása az Arany János utca 20. szám alatt. 1944-ben a 
deportálás áldozata lett. 

86. Dr. Herskovics Farkas, orvos Felsőbányán 
            87. Dr. Herskovits József Joel, fogorvos. Az apjának szikvízgyára volt 1939-ben 
Szatmárnémetiben. Négyen voltak testvérek, József ikertestvére Henrik borkereskedő volt Darócon. 
Herskovits József iskolai tanulmányait Szatmárnémetiben kezdte el, Nagyváradon érettségizett. 
Prágában fejezte be orvosi tanulmányait, Kolozsváron szakosodott fogorvosira. Dr. Lengyel 
szanatóriumában dolgozott, az ő lányát vette feleségül és fogorvosi rendelőt nyitott Kolozsváron. 
Behívták munkaszolgálatra, majd egész családjával együtt deportálták. Sem felesége, sem Ágota 
nevű lánya nem tért vissza, tudjuk mindezt a doktor úr visszaemlékezéseiből. 1945-ben a 
Zsidókórházban is tevékenykedett. Emlékkönyvet írt a királydaróci zsidóságról és mártírokról. 
 88. Dr. Hirsch Imre, fogorvos Halmiban 
 89. Dr. Hirsch László, orvos 1918-ban született, a deportáláskor vették el az életét. 
 90. Dr. Iordan Iancu, orvos. 1917. május 17. született Piatra-Neamțon Romániában. 
Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte 1931-1935 között, majd 1935-ben beiratkozott a 
Pádua –i Orvosi Egyetemre, ahol 1940-ben szerzett oklevelet. 1940-1945 között munkaszázadban 
orvos. 1945-1948 közötti időszakban Bukarestben orvos. Erre az időszakra esik házassága 
Lazarovici Simelia- val, aki, mint vegyész dolgozott Szatmárnémetiben a városi kórházban, a 
hatvanas évek végéig. 1948-1952 között Sebesen kórházigazgató. 1952-ben Szatmárnémetibe 
költözött. 1952-1955 között tartományi főorvos, 1955-1970 között Szatmárnémeti város főorvosa, 
majd 1970-1985 között a Szatmár Megyei Egészségügyi Igazgatóság inspektora. 1989-ben 
áttelepszik Izraelbe, ahol tíz évet él még. Az izraeli Bat-Yam- ban halt meg 2009. április 13. életének 
92. évében. Egyetlen gyermeke, Andrei, a párizsi Marie Curie egyetemen tanít és kutat matematikát. 
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 91. Dr. Izsák József orvos. 1893. XII. 6-án született Oroszfaluban. Középiskolai 
tanulmányait a Szatmárnémeti Királyi Katolikus Főgimnáziumban végezte. Az egyetemet 
Budapesten folytatta, az orvosi oklevelet Kolozsvárott szerezte meg. 1914-ben bevonult a szatmári 
5. gyalogezredhez és a világháborúban az olasz, román és a francia fronton harcolt. A francia 
fogságból hazajött és Halmiban volt orvos.  
 92. Dr. Jakab Lajos, orvos, a második világháború előtt a Zsidókórházban dolgozott. 
Tevékenyen részt vett, mint orvostanár a Szatmárnémetiben szervezett asszisztens és 
ápolóképzésben. A múlt század 60 éveiben Budapestre költözött, ott halt meg a kilencvenes 
években. A lánya Jutka, feleségül ment Adler Kaba festőművész unokaöcsehez, Majer Dodihoz. 

                                                          
 93. Dr. Jászi (Jakubovits) Ferenc, orvos Nagykárolyban. Dr. Németi János történész 
„Visszapillantás Nagykároly egészségügyi ellátására” c. munkájába így ír róla „Miután 1864-ben 
orvosdoktori oklevelet szerzett Budán, és befejezte a kötelező szakorvosi gyakorlatot, 
Nagykárolyban telepedett le. Jászi doktor volt a nagykárolyi diákok ingyenes orvosa, hosszú ideig 
kezelte az érmindszenti Ady családot is. Nem csak lelkiismeretes körzeti orvos volt, hanem remek 
szakorvos, ismeretterjesztő cikkeket és szaktanulmányokat publikált, jó tollú író is.” Az Orvosi 
Hetilapban, az Ellenőrben, a Wiener mediz – ben, a helyi újságban közölt szak-és 
természettudományos cikkeket. Két könyve is megjelent a nagykárolyi nyomdában „A roncsoló 
toroklob (difteritisz) és óvmódja” és a „Miért kell fertőtleníteni a cholerajárvány idején” c. munkák 
közérthetőségük miatt nagy olvasottságnak örvendtek. Jászi Ferenc doktor 1910. november 24. halt 
meg. 
 94. Dr. Jeremiás Bernát, orvos, a deportálás áldozata. 
 95. Dr. Jeremiás Gyula, 1894-ben született, sebész szakorvos. Krasznabélteken volt 
körorvos, aztán Szatmárnémetiben a Petőfi utca (Petru Rareş) 17. alatt lakott, a deportáláskor halt 
meg. 
 96. Dr. Jordán Tamás, fül – orr – gége szakorvos, az 1930 években a Széchenyi utcában 
lakott a görögkatolikus templommal szemben, Szabó Jenő mellett. A deportálás áldozata. 
 97. Dr. Jordán Viktor. Jordán Sándor főrabbi fia 1888-ban született. Az egyetem elvégzése 
után a budapesti Zsidókórházban segédorvos. Szakosodik és Szatmárnémetiben már, mint orr-gége-
fül szakorvos, a Széchenyi u. 11. (Bl. Regina Maria) dolgozik. A szatmárnémeti cionista mozgalom 
zászlóvivője. Nem csak zsidó egyesületi rendezvényeken, hanem a Kölcsey Kör előadássorozatában 
is fellépett. 1935 áprilisában a Kölcsey Kör meghívottjaként arról beszélt, hogy a római hódítás óta a 
zsidók szétszóródtak a világban és az eltelt 19 évszázad alatt Palesztina teljesen elmaradott ország 
lett. Most a zsidó nép feladata, hogy visszaszerezze az ősi földet. Jordán, aki néhány évet töltött 
Palesztinában személyes tapasztalatairól, élményeiről is mesélt. Dr. Jordán Viktor 1956-ban halt meg 
Jeruzsálemben. Családja az Amerikai Egyesült Államokban telepedett át.  
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98. Dr. Judkovits Mór Móric, orvos, a Vágóhíd utcában lakott. A deportálás áldozata. 
 99. Dr. Kahán Géza (1931-1996), vidéken volt körorvos, Szatmárnémetiben a Status Quo 
temetőben nyugszik, élt 65 évet. 
            100. Dr. Kálmán Zsigmond, nőgyógyász, majd röntgen szakorvos, 1960-as években 
Budapestre költözött, ott halt meg. 

                                                                   
101. Dr. Katona Elemér, orvos, 1883-ban született, a deportálás áldozata volt. 

 202. Dr. Katona Sándor, orvos, 1879-ben született, a deportáláskor halt meg.  
103. Dr. Katz Andor Áron, orvos, 1901-ben született, az Árpád utca 7. szám alatt lakott, a 

deportálás áldozata volt.  
    104. Dr. Kaufman Béla, fogorvos Nagykárolyban 
    105. Dr. Kaufman Imre, fogorvos, 1897-ben született. Nagykárolyba teljesített szolgálatot. 

A deportálás áldozata.  
 106. Dr. Kaufman Jenő fogorvos. 1914-1918 között a 9. sz. helyőrségi kórháznál teljesített 
szolgálatot. Az olasz és szerb hadszíntéren járványorvos volt. Megsebesült. Kitüntetésekkel érkezett 
haza. Egy időben a Status Quo ante hitközség főgondnoka is volt. Lakása és rendelője a Petőfi 
utcában 27 sz. (Petru Rareş) alatt volt. 1944-ben eldeportálták. Ebenseeben gyilkolták meg. Felesége, 
Messinger Etelka se jött vissza a deportálásból. 

                                                                    
 107. Dr. Keller Tamás, urológus szakorvos. Szatmárnémetiben született. Gyermekéveit 
Szinérváralján töltötte. Kolozsváron szerzett orvosi oklevelet 1978-ban. A következő évben 
áttelepedett Izraelbe, hol urológiára szakosodott. Mint urológus szakorvos intézményvezető 
Holonban dolgozik. 

                                                            
 108. Dr. Kepecs Sándor, fogorvos Tasnádon, majd Nagykárolyban. A felesége halála után, 
túl a nyolcvan éven, 1989-ben kitelepedett Argentínába. 
 109. Dr. Kertész Ármin, orvos Nagybányán. 
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110. Dr. Klein Alfréd belgyógyász és ideggyógyász szakorvos. 1886-ban született 
Nagykárolyban. Budapesten szerzett orvosi oklevelet. 12 évig budapesti közkórházakban dolgozott. 
Szatmárnémetiben telepedett le az Eötvös u. (Cuza Voda) 22. alatt. Tudományos cikkei a Deutsche 
Medizinische Wochenschriftben, az Orvosi Hetilapban és más lapokban, évkönyvekben jelentek 
meg. Az első Auschwitzba induló szállítmány orvosa volt. Nem tért vissza.  

111. Dr. Klein Ernő, orvos, 1915-ben született Szatmárnémetiben, anyja Kleinné Hartman 
Regina tanítónő. Dr. Klein Ernő Izraelben halt meg. 

112. Dr. Klein Ernő, orvos. Szatmárnémetiben született. Szülei: Klein Farkas, Weisz Cella. 
Izraelben halt meg.  

113. Dr. Klein Miksa, fogorvos Tasnádon 
114. Dr. Kleinmann László Ráphael, orvos, Szatmárnémetiben született 1943-ban. A 

világháború megpróbáltatásainak idején Budapesten élt szüleivel. Középiskolai tanulmányait 
Szatmárnémetiben az Eminescu Líceumban végezte 1961-ben. Már egyetemista volt, amikor a 
család kérvényezte az Izraelbe való áttelepedést, ezért, mint minden más hasonló esetben, az 
egyetemről kizárták. Két évig munkanélküliként éldegélt, míg végre megkapta várva várt útlevelét és 
a családdal kitelepült Izraelbe. Tel Avivben szerzett orvosi oklevelet. Eilaton kórházi aligazgató. 

                                                
 115. Dr. Klepner Ottó körorvos volt az Avasban. A Halász Ferenc iskolába járt. 
Középiskolai tanulmányait az Eminescu Líceumban végezte. Orvosi oklevéllel az Avasba került. Az 
1980-as évek közepén kitelepült Izraelbe. 
 116. Dr. Klepner Tibor. A család Szinérváraljáról került Szatmárnémetibe. Általános iskolai 
tanulmányait a Halász Ferenc iskolában végezte, majd az Eminescu Líceum elvégzése után orvosi 
oklevelet szerzett és az Avasban dolgozott, mint körzeti orvos. Testvérével, Ottóval együtt az 1980-
as évek közepén kitelepedett Izraelbe.   
 117. Dr. Kohn Margit gyermekorvos. Eleinte az Attila u 16. (Cal. Traian), majd István téren  
volt a rendelője és a lakása is. Férje a neves nőgyógyász, dr. Schwartz Lajos.1944-ben, a gettózás 
idején mindketten öngyilkosok lettek, a deportálás áldozatának tekintjük. 
 118. Dr. Kohn Nándor fogorvos. Tulajdonképpen az állandó tartózkodási helye Bp. volt, de 
ki-kijárt vidékre is. Így 1902-ben Nagykárolyban dolgozott, a Magyar Király szállodában kibérelt 
lakosztályban. A deportálás áldozata. 

119. Dr. Komáromi Gábor, orvos. Szüleit (Schön Márton és  Schön Mártonné Zeisler Ilona) 
Szatmárról deportálták és nem tértek vissza. Elefánt Gyurihoz írott leveléből idézünk „Az én eredeti 
nevem Schön Gábor, Komáromira magyarosítottam az ismert okokból. Budapesten éltem a háború 
után, ott doktoráltam és működtem, mint belgyógyász. Az 1956-os események után Kanadába 
(Montrealba) emigráltam feleségemmel és két gyermekemmel. Itt élek azóta. 86 éves vagyok, és már 
nem dolgozom. Az utolsó lakhelyük Szatmárnémeti - Kisfaludy utca 40 volt. Anyám három utolsó 
hozzám a munkaszolgálatra irt levelezőlapja erről a címről lett postázva, utolsó dátum 1944. április 
27-e volt.” 
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 120. Dr. Korányi (Kornfeld) János seborvos. A világhírű tüdő-szakorvos Korányi Frigyes 
nagybátyja. Korányi János Nagykállóban született, Szatmárnémetiben orvos a XIX. sz. végén.  
Szatmárnémetiben valószínű, hogy a püspökséggel való szoros kapcsolata miatt átkeresztelkedett. 
De átkeresztelkedett a család többi orvos tagjai is, mint Frigyes, édesapja Sebald, vagy a Máramaros 
megyei főorvosi széket elfoglaló Korányi Viktor is. 

121. Dr. Korányi Viktor, orvos. Máramarosszigeten Máramaros megye főorvosa.  
            122.  Dr. Kósáné Maior Zsuzsa, orvos. Grosz Maior Sándor lánya 1946. július 23. született 
Szatmárnémetiben. Szülővárosában érettségizett. Orvosi tanulmányait Kolozsváron és Bukarestben 
végezte, 1970-ben. Szatmárudvariban volt gyermekorvos, utána üzemorvos a Tricotex gyárban és 
mint geriáter a Poliklinikán. 1982 óta Izraelben él és dolgozik, mint családi orvos Karmielben. 1968-
ban férjhez ment Kósa István gépészmérnökhöz. 1972-ben fiúk született, Gábor. Ő most tanár és 
kutatómérnök a tel avivi egyetemen – orvosi mikrorobotikai szakon. Nős, van két gyereke, 
Alexander (dr. Grosz nevét kapta) – 8 éves és Daniel-Zvi – 1 éves. 

                                                          
           123. Dr. Kővári Dezső, tüdőgyógyász. Dr. Kővári Tibor orvos öccse 1906-ban született a 
Beszterce megyei Telcsen, szülei: Kővári Izsák és Kovács Blanka. A család  átköltözött 
Szatmárnémetibe, Dezső itt kezdte el iskolai tanulmányait, majd beiratkozott Jászvásáron az orvosi 
egyetemre.  Innen kiment Olaszországba és ott fejezte be orvosi tanulmányait. Ott maradt 
Olaszországban, egy gyógyszerésznőt vett feleségül (Olga) és 3 gyerekük született. Az 1994-ben tett 
szatmárnémeti látogatása alkalmával meg tudta meg a hírt, hogy bátyja Tibor hazatért a 
deportálásból. Dr. Kővári Tibor már 22 éve halott volt, így nem találkozhattak. 

                                                        
 124. Dr. Kővári Tibor belgyógyász és röntgen-szakorvos. 1904. május 20. született a 
Beszterce megyei Telcsen, szülei: Kővári Izsák és Kovács Blanka. Kővári Izsák a Kossuth Lajos 
utca 7. szám alatt bérelt lakást. Ott nyomdát is működtetett.  Három fiúk született Ferenc, Tibor és 
Dezső. Ferenc 1943-ban meghalt. Tibor egyetemi tanulmányait Nápolyban végezte 1928. november 
9. Az oklevél szerint az orvoslás és sebészet tudora. A nápolyi Ospedale Incurabili belgyógyászati 
osztályán, majd két évig a budapesti Zsidókórházban Biedermann professzor mellett dolgozott, 
később a szatmárnémeti közkórházban belgyógyász szakorvos, majd főorvos. Szakcikkei olasz és 
német lapokban jelentek meg. Pályája elején magánrendelőt nyitott Szatmárnémetiben. Mint orvos a 
Gettókórházban teljesített szolgálatot. 1944-ben eldeportálták szüleit, őt magát, feleségét Sárát és 10 
éves kislányukat, Magdolnát. Gyermeke, felesége és szülei mind odavesztek. Egyedül Kővári Tibor 
maradt életbe és tért vissza, miután megjárta az Ebensee -i és Mauthausen -i haláltábort. A 
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világháború után egy darabig még működött a magánrendelő, először a Kossuth Lajos u 7. sz. (akkor 
Florescu), majd az Eötvös u. 24. sz. alatti házban. A Zsidókórház igazgatóságának 1948. október 17-
én kiadott bizonylatából tudjuk, hogy a deportálás időszakát kivéve, dr. Kővári Tibor orvos 1937-től 
dolgozott a Zsidókórházban, eleinte, mint belgyógyász, majd mint röntgen szakorvos.   

Dr. Kővári Tibor 43 éves özvegy, 1947. május. 27-én kötött házasságot a 27 éves Belényesi 
Szerénával (Szatmárnémeti 1920. 01. 22.), aki református vallású. Az új házasok az Eötvös utca 20. 
szám alatt laktak. Házassági tanúk: dr. Árokháthy Vilmos orvos (Bul. Ferdinánd) és Róth Lajos 
mérnök Pettyénből. Ebből a házasságból két gyermek született Tibor, aki építészmérnök lett és 
Magdolna Sára orvosi asszisztens. Az ifjú Kővári Tibornak Boros Jenő esperes a keresztapja. Ennek 
a kapcsolatnak köszönhetően dr. Kővári Tibor anyagi támogatásával hozták rendbe a Láncos 
templom bombázáskor tönkrement orgonáját. Kővári doktor életpályájának második korszaka az 
egészségügyi intézmények államosítása utáni időszakra esik, ekkor nevezték ki az István téri kórház 
belgyógyászati osztályának főorvosává. 1967-ben nyugdíjba vonult. 1972. szeptember 28. halt meg, 
a református temetőben a neje mellé temették el. 

                                                  
 125. Dr. Kramer Jakab orvos és felesége Stern Rozi Szatmárnémetiben lakott a Piac 
utcában. 1866. június 11-én leánygyermekük született, aki a Hermina nevet kapta. 
 126. Dr. Krausz Bernát, orvos  az 1960-as években a Közegészségügyi Intézetben 
járványtan szakorvos. 

127. Dr. Krausz Károly, orvos Felsőbányán 
 128. Dr. Lachetta Brúnó orvos. Jászvásáról (Ia�i) került Szatmárnémetibe, a Deák tér 21. 
alatt volt rendelője 1908-ban, 1910-1913.-ban járási tiszti orvos. 
 129. Dr. Landau Márton, belgyógyász szakorvos. A Szatmár megyei Remetemezőn 
született 1925. április 15-én. Apja Elijau, anyja Frank Eszter. Landau Mártont szüleivel és hat 
testvérével együtt eldeportálták. Márton két fiútestvérével jött vissza a kilenctagú családból. 1953-
ban szerzett oklevelet Marosvásárhelyen az orvosi karon. Landau Márton első munkahelyi állomása 
Szatmárnémeti volt. Az István téri kórház belgyógyászati osztályán gyógyított. Itt ismerkedett meg a 
magyar állampolgárságú Burger Vera vegyészmérnökkel, aki a kórház laboratóriumában dolgozott. 
1959-ben összeházasodtak. Szatmárnémetiben született meg első gyermekük Judit. 1961-ben 
elhagyták Szatmárnémetit, Debrecenben, Burger Vera szülővárosában keresték a boldogulás 
lehetőségét. Nem sok sikerrel. A család 1964-ben áttelepedett Izraelbe. Afulán a helyi kórházban 
volt az első izraeli munkahelyük.  Második kislányuk Ráhel már az új hazában látta meg a 
napvilágot. Landau doktor Kupat Holimba folytatta munkásságát, ahol egy ideig igazgató főorvos is 
volt. 1987-ben nyugdíjba vonult. Öt évig élvezte Haifán a nyugdíjas életet. 2002. június 4-én 
elhunyt. A szócikkben közölt információkat özvegyétől Burger Verától kaptuk 2012 májusában.  
 130. Dr. Lasz Gyula a második világégés előtt a Zsidókórház sebész főorvosa volt. A 
deportálás áldozata.  

131. Dr. Lax Pál, orvos, dr. Fischer Miklós gyermekorvos nevelt fia. Kitelepedett 
Hollandiába, ott halt meg. 
 132. Dr. Lázár Albert magyar kir. honvéd ezredorvos a 12-és honvéd gyalogezrednél. 1846-
ban született. A Rákóczi u. 36. szám alatt lakott. 1880-ban nősült, 1891-ben, 46 éves korában halt 
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meg. Az ortodox zsidó temetőben nyugszik. A fekete márványsírkövet háborús sérülés érte, 
kettétört.  
 133. Dr. Lázár Miklós bőrgyógyász. 1902-ben született Szatmárnémetiben. 1929-ben 
Modenában szerzett orvosi diplomát. Az egyetem elvégzése után, mint bőr - és nemi betegségek 
szakorvosa dolgozott Szatmárnémetiben. A Batthyány utcában (akkor Bul. Basarabilor) lakott. A 
Barcochba Sportegylet elnöke, a District volt főtitkára, majd főpénztárosa, a Zsidó Nemzeti 
Szövetség választmányának tagja, több zsidó társadalmi és kulturális intézmény vezetője vagy 
vezetőségi tagja. A deportálás áldozata. 
 134. Dr. Lindenfeld Sándorné Gersch Eleonóra, gyermekorvos. 1923. május 23-án 
született Nyárádtőn (Ungheni), ahol édesapja dr. Gersch Hiller körorvos volt. Gersch Hiller doktor 
Nyárádtőn íratta román nyelvű elemi iskolába Nórát. Úgy ítélték meg a szülők, hogy középiskolai 
tanulmányait is román nyelven folytassa Marosvásárhelyen az Unirea leánylíceumban. A 
középiskola utolsó osztályát és az érettségi vizsgát már magyar nyelven végezte ugyancsak 
Marosvásárhelyen, ugyanabban az épületben. A család átköltözött Bánfihunyadra, dr. Gersch Hiller 
innen ingázott Kőrösföre, új munkahelyére. 1944-ben Bánfihunyadról a kolozsvári gettóba 
szállították Gersch doktort, feleségét és két lányát. 1944. június 11-én az auschwitzi táborban dr. 
Gerscht gyengélkedőben osztották be. Beteg fogolytársaknak gyógyszert juttattak a gyengélkedő 
zsidó orvosai. Az SS katonák, bosszúból a teljes orvosi személyzetet kegyetlen módon megölték.  
Víz alá nyomták a fejüket és ott tartották, amíg megfúltak. A haláltábor borzalmait Nóra, húga Vera 
Éva és édesanyja Radó Mária élte túl. A meghurcoltatások után a két lány beiratkozott szülővárosa 
orvosi egyetemére. Eleonóra itt magyar nyelven szerzett oklevelet 1951-ben a gyermekgyógyászati 
karon. 1950. május 8-án feleségül ment évfolyamtársához Lindenfeld Sándorhoz. A Lindenfeld 
orvos házaspár Nagykárolyban dolgozott 1951-től 1970-ig, amikor áttelepedtek Izraelbe. Dr. 
Lindenfeld Eleonóra gyermekorvos a Tel Hanan- i Kupat Holimban dolgozott. 1988-ban nyugdíjba 
vonult, Haifában él. 

                                                           
 135. Dr. Lindenfeld Sándor, sebészorvos. Lindenfeld Sándor Bihardiószegen született 
1922. február 20-án. Szülei Lindenfeld Lajos és Blum Paula az 1944-es deportálás áldozatai. 
Lindenfeld Sándor középiskolai tanulmányait Nagyváradon végezte a Kecskeméti Lipót Zsidó 
Líceumban. 1940-ben érettségizett. A zsidótörvények, meg a háborús körülmények miatt 
megszakadnak a továbbtanulás lehetőségei. Debrecenben megtanulja a látszerész szakmát és 
dolgozik. 1943. október 4-én behívót kapott Püspökladányba a 6/2-es, majd a 6/4-es 
munkaszázadba. 14 hónap után, 1944 decemberében, Fuchs Pál grafikusművésszel és még két 
munkaszolgálatos társával megszöknek a munkatáborból. Lindenfel Sándor orosz fogságba kerül, 10 
hónapot együtt dolgoznak német SS foglyokkal is. A velük való bánásmód változó. Orosz felügyelet 
alatt még tűrhetően viselkednek a foglyokkal, azonban az ukránok rosszabbul bánnak a zsidókkal, 
mint az SS rabokkal. Szabadulva a háború nyomorából, 1950. május 8-án feleségül veszi 
évfolyamtársát Gersch Leonórát. Egyetemi tanulmányait Marosvásárhelyen 1951-ben zárja általános 
orvosi oklevéllel. Nagykárolyban dolgozik, közben sebészetre szakosodik, és mint sebészorvos válik 
ismert személlyé a városban és környékén.  1970-ben a Lindenfeld család áttelepedett Izraelbe. 
Haifán a Carmel kórházban, majd Kupat Holinban dolgozott mint sebész. Dr. Lindenfeld Sándor 
1987-ben nyugdíjba vonult. Jelenleg Haifán él, mint boldog nagyapa és dédnagyapa. A Lindenfeld 
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Sándor családnak két lánya van Noémi és Marianne. Noémi a Carmel kórházban hematológus-
biológus, Marianne pedig vállalkozó. Öt unokája és három dédunokája van. 

                                                                  
 136. Dr. Lővy Béla Lipót, orvos. Élt 29 évet (1897-1926. VI. 6.). 
 137. Dr. Máier Ralph Slajmi, családorvos, 1946 december 9-én született 
Szatmárnémetiben. Svédországban szerzett orvosi oklevelet, de elvégezte a matematika szakot is. 
Mint sakkozó a mesteri címig jutott. Izraelben, Hodhasharon-ban lakik, Kupat Holimban családi 
orvos. 

                                                               
            138. Dr. Maior Grosz Sándor nőgyógyász, sebész, 1905. január 14. született 
Szatmárnémetiben. Orvosi tanulmányait Olaszországban (Padova) végezte, 1929-ben. 
Szatmárnémetiben dolgozott, mint sebész-nőgyógyász magánrendelőben (dr. Demiannal) és a 
kórházban. 1944-ben munkaszolgálatra vitték, feleségét, Borkát, pedig eldeportálták - ő odaveszett. 
Dr. Grosz Sándor 43 éves, amikor feleségül veszi Friedmann Klára (Mikola, 1918. VIII. 27.) 29 éves 
háztartásbelit. Az esküvőjük 1948. II. 21-én volt. Lányuk, Kósáné dr. Maior Susana orvos Izraelben. 
Dr. Maior Grosz Sándor az Eötvös u. 1. sz. (Cuza Voda) alatt lakott. Visszakerülve Szatmárnémetibe 
a M. Kir. Állami Kórház szülész-nőgyógyász főorvosává nevezték ki 1944 nov. 5.-én. Ugyanakkor a 
Zsidó Korházat is igazgatta. Már ismert orvos, amikor 1949-ben névváltoztatást kér és felveszi a 
Maior vezetéknevet is. 1952-1958 között a Vatra Dornei-i kórház igazgatója volt. Betegen 
visszatérve Szatmárnémetibe iskolaorvos, majd betegnyugdíjba vonult.  Tevékenyen részt vett, mint 
orvostanár a Szatmárnémetiben szervezett asszisztens és ápolóképzésben. Szatmárnémetiben az 
ortodox temetőben már dr. Maior Grosz Sándor néven szerepel a sírkövön. 1976-ban hunyt el. 
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139. Dr. Májer Izidor (Dori), fogorvos Nagykárolyban tevékenykedett, Májer Márton 
édestestvére. Családja odaveszett a deportáláskor, de ő túlélte a szörnyűségeket. Magánrendelőt 
nyitott, de végül áttelepedett Izraelbe. Ott halt meg. 

140.  Dr. Májer Márton fogorvos, Piskárkoson született 1901. július 26. Szatmárnémetiben a 
Kazinczy (Ştefan cel Mare) u. 6. szám alatt lakott. Első felesége Szenes Viola a deportálás áldozata. A 
deportálásból való visszatérése után újból megnősült.  1948. január 31-én feleségül vette legjobb barátja 
özvegyét Rosenfeldné Jakabovits Helént (1899. március 9.).  Deportálásból hazaérve első munkahelye a 
Zsidókórház volt. Újból megnyitja rendelőjét Szatmárnémetiben. 1961-ben Izraelbe távozott, Givátáimban 
harmadszor is újra kezdte az életet, rendelőt is nyitott. Ott halt meg 1971-ben. 

                                                
141. Dr. Maior Tamás Iván, 1933 született Déván. Szatmárnémetiben végezte középiskolai 

tanulmányait az Eminescu Líceumban 1951-ben. Orvosi oklevelet Marosvásárhelyen szerzett 1958-ban az 
Általános Orvosi Karon. Szatmárnémetiben orr- fül-gége szakorvos, majd 1959-től körorvos Ákoson. 1963-
ban áttelepedett Budapestre, ahol 2012 nyaráig dolgozott, mint általános orvos. 2012 augusztusában huny el. 

                                               
142. Dr. Mandel Ferenc sebészorvos, az Eötvös u 9. az. alatt lakott (Cuza Voda). 1904- ben  

született. Az Irgalmas rendi kórház sebésze volt ez a vallásos zsidó ember. Orvosi táskájában 
mindég magával vitte a tálit és a tefilint, hogy alkalom adtán imádkozhasson. 1944-ben 
eldeportálták, nem tért vissza Auschwitzból. 
           143. Dr. Mandel István, orvos. 1898. január 5. született Szatmárnémetibe. Szülei:  Mandel 
 János és Weisz Mária. Mandel doktor a deportálás áldozata lett. 

144. Dr. Mandel Magda, orvos. 1912-ben született, a deportáláskor halt meg. A férje ügyvéd 
volt, ő is auschwitzi áldozat. 
           145. Dr. Mandel Miklós, orvos. 1895. szeptember 26. született Nagykárolyban.  Felső-
Ausztriában, Ebensee ben, a kórházban, halt meg szívizomgyulladásban, 1945. február 26. A 
felesége és a fia Pál nem jött haza a deportálásból. 
 146. Dr. Mann Mór „az összes gyógy-tudományok tudora, ki a budapesti egyetemen 
Korányi tanár belgyógyászati kórodáján, mint kórodai segédorvos huzamosabb ideig működött 
városunkban állandóan megtelepedett. Lakása a Szuhányi-féle házban van” közli a Szamos c. lap 
1888. augusztus 2-án.  
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147. Dr. Markovits Emil orvos, 1905-ben született  Szatmárudvariban. Édesapja a  
Waldman - Markovits szikvízgyár társtulajdonosa. Markovits Emil középiskolai tanulmányait 
Budapesten fejezte be. 1923-1930 között Budapesten az orvosi egyetemen végzi tanulmányait és ott 
szerez oklevelet. 1931-1943 között rendelő tart fenn Törökszentmiklóson. 1941-ben, a Bem utcai 
imaházban örök hűséget esküsznek egymásnak Eisenstaedter  Edittel. Szatmárnémetiben a Kossuth 
Lajos utcában laktak. 1943-1945 munkaszolgálatra viszik, majd eldeportálják Mauthausen -i 
koncentrációs táborba. Átvészeli a poklot. Visszatérése után, 1946-1948 között, a Zsidókórházban 
dolgozik, majd annak államosítása után 1958-ig a TBC kórházban. 1958-1963 között a Szatmári 
Közegészségügyi Intézet (Sanepid) alkalmazottja, valamint üzemorvosi teendőket is ellátott. 1963-
ban áttelepedett Izraelbe. 1974-ig  három kibucnak látta el az orvosi feladatait. 1978 novemberében 
halt meg Natanián.  

                                              
            148. Dr. Markovits Emilné dr. Eisenstaedter Edit, orvos. 1914. június 6. született 
Máramarosszigeten. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, aztán beiratkozott 
Kolozsváron a Regele Ferdinand Egyetem orvosi karára. 1932-ben lett egyetemi hallgató, 1939-ben 
szerzett oklevelet. 1940-1944 között a Szatmárnémeti Zsidókórházban dolgozott. Eddigi 
élettörténetéről elmondhatjuk, hogy szokványos. Még az 1944 májusában bekövetkezett deportálás 
is annak ígérkezett. Őt azonban az ausztriai Lobau munkalágerbe vitték, ahol sokkal könnyebb élete 
volt, mint a többi lágerek foglyainak. 1945 januárjában a lágerben megszülte Guszti fiát.  Csodával 
határos módon mindketten túlvészelték a deportálást. 1945 májusában, az alig öt hónapos 
gyermekkel hazaérkezett Szatmárnémetibe. A Kossuth Lajos utcai lakásban egyesült a család. Férje, 
dr. Markovits Emil a Zsidókórházban dolgozik, dr. Eisenstaedter Edit is munkába áll: 1946-1963-ig 
iskolaorvos volt, aztán Szatmárnémetiben az István téri kórház belgyógyászatán, Groszmann Sándor 
osztályán dolgozott. Átkerült a  poliklinikára, majd az 1-es orvosi körzetben  fejezte be 
szatmárnémeti tevékenységét. Áttelepedett Izraelbe. 1963 -1976 között a Kupat Holimba dolgozott 
Beit-Shanban. Nyugdíjazása után Nataniában élt. 2009-ben hunyt el. 

                                                                 
149. Dr. Markovits Géza (1851-1887), Markovits Mátyás (1809-1882) fia. Markovits 

Mátyás gazdag batizi zsidót Jeney György bíró örökítette meg az utókor számára annak a történetnek 
a kapcsán, hogy a városi tanács kisajátította szép nagy házát kórház céljára. Fia, dr. Markovits Géza 
már szatmárnémeti lakos lehetett. Drámaian rövid élete alatt nagyon tevékeny volt. 1880-ban a 
nőegylet orvosa. 1880 májusában lakáscserét hajt végre, erről értesíti a betegeit „…lakásomat f. év f. 
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hó 1-től fogva a Nagyhíd (Kossuth Lajos) utca és Kápolna (Eötvös) utca 11. szám szögletén lévő Dr. 
Mayer József házba (Szemben a Szuhányi házzal) tettem át.” Egy év sem telik el, Markovits Géza 
városi tiszteletbeli főorvos címet kap. 1884-ben a Járványbizottság tagja.  Hamarosan m. k. honvéd-
ezredorvos. Nagyszerű szónoki képességét elsősorban hazafias szellemű rendezvények ünnepi 
szónoklatai alkalmával kamatoztatta. 1887. február 3-án, 36 éves korában hosszú szenvedés után 
elhunyt. A temetési szertartást dr. Bárány Soma debreceni rabbi mellett Tabajdi Lajos ev. ref. lelkész 
végezte. A sírnál beszédet mondott dr. Tanódi Márton a kollégák nevében. 
 150. Dr. Markovits József belgyógyász orvos. 1915 októberében kapott katonai behívót az 
5. gyalogezredhez. Az orosz és olasz harctéren tizedesi rangban teljesített szolgálatot 1915-1918 
között. A háború után Szatmárnémetiben, mint orvos tevékenykedett, a Hunyadi u. 24. szám alatt 
(Corvinilor) lakott.  

                                                             
151. Dr. Melchner Vilmos gyermekorvos, cs. és kir. tartalékos segédorvos. Bródy Adél 

budapesti gyermekkórházában volt alorvos, 1910-ben Nagypaládon helyettesítő körorvos. Még 
ebben az évben feleségül veszi a kassai Moskovits Erzsébetet és a Deák tér 7. szám alatt a Halmi-
féle házba költözik. 
         152. Dr. Moskovits Lajos, orvos, a deportálás áldozata. 
 153. Dr. Nadler Eta belgyógyász, a Csokonai u. 10. szám alatt lakott (T. Vladimirescu). 
1931-ben a rendelője az Eötvös utca 1. szám alatt volt. 
 154. Dr. Németh Ladislau gyermekgyógyász (1915. április-1993. június). Tevékenyen részt 
vett, mint orvostanár a Szatmárnémetiben szervezett asszisztens és ápolóképzésben. A sírja a Status 
quo ante temetőben találhat. 
 155. Dr. Németh Regina (1929. október-), fogorvos Szatmárnémetiben, munkássága a 
második világháború utáni korszakra esik. 

156. Dr. Neuburg Gyula orvos (1835- 1901. november 22.) Szatmárnémetiben az ortodox 
zsidó temetőben alussza örök álmát. 258 cm X 48 cm nagyságú fekete márványkő őrzi emlékét. 
 157. Dr. Nuszbaum András gyermekgyógyász volt a megyei kórházban. Izraelben halt meg. 
 158. Dr. Ösztreicher Gyula, orvos, 1884-ben született, a deportáláskor halt meg. 
 159. Dr. Reich Izidor szívszakorvos. Előbb Zilahon, majd Buziáson dolgozott, később a 
szatmárnémeti Zsidókórház főorvosa. A háború után Szatmárnémetiben a Szent István téri 
kórházban dolgozott, aztán Frankfurtba költözött, ott halt meg.  
 160. Dr. Reiter Irma, ideggyógyász szakorvos, Klein Alfréd felesége, 1886-ban született, 
1944-ben eldeportáltál, ott vették el az életét.  

161. Dr. Rezsovszky József orvos feleségével, Kiss Irmával a Kazinczy utcában laktak. 
1878.február 24-én született gyermekük, Viktor.  
 162. Dr. Richter Sándor Gyula körorvos. A korabeli Mircea cel Mare (Bercsényi) utca 49 
sz. alatt lakott.   
            163. Dr. Róna Ervin 1925. VIII. 9. született Szatmárnémetiben a Vajay utca 27. számú 
házban. Nevével az 1933 – 1934. tanévben találkozunk az Ortodox Zsidó Hitközség felügyelete 
alatti elemi iskola II. osztályában.  A beiratkozott 52 növendékből a tanév folyamán négy gyermek 
maradt ki az iskolából. Ebbe az osztályba jár Róna Sándor tanár fia Ervin is. Jó osztályzatai voltak, 
leggyengébben a román nyelvtan, olvasás, fogalmazás ment Ervinnek, de a rajzzal, énekkel, tornával 
sem ápolt zavartalan viszonyt. Számokban kifejezve egy nyolcasa volt a több kilences ezekből a 
tárgyakból. A természettudományokból viszont csupa tízesei voltak. Ilyen osztályzatok ellenére a 
második évharmad végén kimaradt az iskolából. Okát és magyarázatát nem ismerjük.  
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A Szatmári Református Gimnázium Értesítőjében tűnik fel újra Róna Ervin neve. Ebből 
kiderül, hogy az 1943/1944. tanévben érettségizett. Az utolsó éves Róna Ervin osztályfőnöke a híres 
magyar-latin tanár Nagy Béla volt. Három zsidó származású tanuló volt ebben az osztályban. 
Számukra külön biztosították az izraelita vallástanárt dr. Herczog Sándor személyében. Az 
osztályban két növendéknek nem volt tornafelmentése, az egyik éppen Róna Ervin. Nem csoda, 
hiszen Ervin beteges gyermek volt, vézna testalkata miatt alkalmatlan volt a sportolásra. 
Legmagasabb osztályzat ebben az időben az egyes volt, ami azonos volt a jelessel, a kettes jót, a 
hármas elégségest, a négyes elégtelent jelentett. Róna Ervinnek természettanból, honvédelemből és 
történelemből volt jó, azaz kettes osztályzata. Jeles osztályzatot szerzett magaviseletből, hit-és 
erkölcstanból, magyar nyelvből, latin nyelvből, német nyelvből, francia nyelvből, bölcsészetből, 
mennyiségtanból, rajzból, egészségtanból, énekből, román társalgásból és rendszeretetből. Tanév 
végén, 1944. április 17 – május 1 között 40 diák állt érettségi vizsgára. Az írásbeli vizsgák április 17, 
18, 19-én voltak. Az írásbeli tételek a következők voltak: magyar nyelv és irodalomból Arany János 
öröksége. Érdekes, hogy a második tétel a növendék természettudományi ismeretit kérte számon: Az 
atomizmus a természettudományban. A második írásbeli a latin nyelv és irodalom, ahol a Sallustius, 
Bellum Catilinae: 31 tételt kapták. A harmadik írásbeli német nyelv és irodalomból „Világjáró 
anekdoták” címet viselte. Április 27- május 1 között került sor a szóbeli vizsgákra, ahol történelem, 
természettan és mennyiségtan vizsgák is voltak. Róna Ervin jól érettségizett.  

Milyen körülmények között végezhette el Róna Ervin a középiskola utolsó hónapjait? 
tevődik fel a kérdés. Április 17-én, amikor az írásbeli vizsgák elkezdődtek, Róna Ervin érettségi 
vizsgára jelentkező diák tíz centiméter átmérőjű sárga csillaggal a bal mellén jelent meg, jelenhetett 
meg, mert már érvénybe volt a belügyminiszter 172068/1944. számú rendelete, amely kötelezővé 
tette a csillaggal való megkülönböztetést. Róna Ervin május 1-én sikeres érettségi vizsgát tett. Nem 
volt ideje örömre, a siker megünneplésére, mert május 3. megkezdték a város és környéke zsidó 
lakosságának gettózását. A sikeres érettségi vizsga után három héttel, 1944. május 21-én elindult az 
első zsidókat szállító szerelvény Auschwitz felé. A Róna családot 1944. május 31-én az utolsó, 
szállítmánnyal vitték el, és június 3-án érkeztek a haláltáborba.   

Elefánt Gyuri által begyűjtött visszaemlékezések arról tanúskodnak, hogy a gyenge 
testalkatú beteges Róna Ervin kiszolgáltatott helyzetét a lágerben, nagyban megkönnyítette tökéletes 
német nyelvtudása. Ha ez igaz, akkor el kell mondanunk, hogy Róna Sándor vagy kisebbik fia 
Viktor helyzetén is kellett könnyítsen, mert ők is magas szinten beszéltek német nyelven. 

A Róna családot tehát eldeportálták, a szülők, a testvér odaveszett egyedül Ervin tért haza. 
Üres, kifosztott lakást talált. Sok idő nem volt a tétlenségre. Korábbi tervei szerint orvos szeretett 
volna lenni. 1946-ban beiratkozott a temesvári egyetem orvosi karára. Ott tanult még a következő 
évben is. Dr. Matekovits Györgytől, az egyetem tanárától, kaptunk felvilágosítást az orvosi tanszék 
megalakulásával kapcsolatban. „A temesvári Orvosi Gyógyszerészeti Egyetemet 1945-ben alapította 
a román király, a volt Banatia épületében, amely háború előtt a német fiúgimnázium volt. Az 
újonnan alakult egyetemre abban az időben sok lágerből visszatért zsidó egyetemistát vettek fel, akik 
zömmel deportálás előtt már jártak egyetemre és gyorsítottan végeztek. Így történhetett meg, hogy 
az első promóció már 1948-ban végzett.” írja Matekovits György.  

Az első két évet Temesváron végezte Róna Ervin, majd átiratkozott a kolozsvári orvosi 
karra, ott szerzett oklevelet 1951-ben. A harmadév megkezdése előtti napokban Róna Ervin 
Szatmárnémetiből választékos magyarsággal írott levelében 1948. november 1-én arról ír Fried Júda 
unokatestvérének, hogy a Vajay utcai ingatlant és telket áruba bocsátja. Innen fedezi a továbbtanulás 
költségeit, de a háború utáni nyomorban nem tolakszanak a vevők. Ugyanebből az írógéppel írott 
levélből az is kiderül, hogy 17 hónapos élettársi viszony szakított meg, de hogy kivel azt nem tudjuk 
meg „Sajnos már egy hónapja, hogy visszaadtuk kölcsönösen egymás szabadságát, belátva azt, hogy 
17 hónapi sors ellen való hadakozást nem lehet a végtelenbe nyújtani, főleg, ha nincs egy radikális 
kereseti lehetőség mindkettőnk számára…” 
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Az élet azonban váratlan fordulatok sorozata. A petrozsényi származású Steinberger Aliz 
éppen Nagyváradon tartózkodott, látogatóban a testvérénél, amikor megfordult a házban Róna Ervin. 
A találkozásból 1954-ben házasság lett. A fiatalok reménytelennek látták a romániai helyzetet, és 
1961-ben elhagyták az országot. Amerika volt az eredeti úti cél, de svédországi tartózkodásuk alatt 
megszerették az országot és ott maradtak. Három évbe telt, amíg a svéd hatóság elismerte a 
kolozsvári orvosi oklevelet, addig különböző alkalmi munkákból tartották fenn magukat. 1964 –ben 
Norrköpingben telepedtek le, ahol dr. Róna Ervin 25 évig körzeti orvos volt. Svédországban halt 
meg1996. április 25-én. 

                                                 
     164. Dr. Rooz Elemér, orvos Nagykárolyban 1924-1925-ben. 

165. Dr. Roóz Gusztáv Ágoston, fül –orr – gége szakorvos. 1896. V. 1-én született 
Szatmárnémetiben kohanita örökséggel. Középiskolai tanulmányait szülővárosában és Pozsonyban, 
egyetemi tanulmányait Prágában és Bécsben végezte. 1915-1918 között az olasz és albán harctéren 
teljesített csapatszolgálatot, mint zászlós. 1923-28 között a bécsi Neumann és Hajek klinikán 
dolgozott, majd hazatért szülővárosába. 1941-ben a túrterebesi Római Katolikus Plébánián áttért. A 
Deák tér 22. sz. alatt laktak (P. Brătianu). A Petőfi utcai gettólakásában (Freund József háza) 
öngyilkosságot követett el, 1944-ben. A deportálással járó áldozatok egyikének tekintjük. Katolikus 
szertartás szerint temették el a hídon túli római katolikus temetőben. Édesanyja és felesége, dr. 
Kassriel Blanka Auschwitzban végezte. 
 166. Dr. Roóz Gusztávné dr. Kassriel Blanka szemorvos (Roóz Gusztáv felesége). 1899. 
március 30-án született Kremnitzben. Gimnáziumi tanulmányait Selmecbányán, az egyetemet pedig 
Prágában és Bécsben végezte. 1923-26 között a bécsi Meller szemklinika szakorvosa. 
Szatmárnémetiben telepszik le, ahol szemorvosi gyakorlatot folytat. A Deák tér 22 alatt laktak. 
Értékes szakcikkei jelentek meg. Valószínű ő az első női szemorvos Szatmár megyében. Római 
katolikus vallása ellenére, mivel férje átkeresztelkedett zsidó volt, őt is eldeportálták. Az auschwitzi 
áldozatok közt nyugszik.  
 167. Dr. Rooz Paula, orvos, 1883-ban született, Nagykárolyban tevékenykedett, a deportálás 
áldozata. 
 168. Dr. Rosenbaum Dezső, (1870-1938) élt 68 évet. Szatmárnémetiben az Árpád utca 14. 
(Blv. Reg. Ferdinand), sz. alatt lakott. Szatmárnémetiben a Status Quo temetőben van a sírja. 
 169. Dr. Rosenbaum Miksa körorvos. 1884 januárjában Szamoskrassó község képviselő 
testületének tagja kinevezték tiszteletbeli járásorvossá. 1904. április 4-én hunyt el. Szamoskrassón 
temették el. Felesége született Csengery Mayer Jozefa (1865. VIII. 15-1937. V. 23.) 
Szatmárnémetiben a Status Quo temetőben nyugszik. 
 170. Dr. Rosenberg Ernő, orvos, 1898-ban született, a deportáláskor halt meg.  
 171. Dr. Rosenberg Ernő, háziorvos Szinérváralján. 
 172. Dr. Rosenheck Dávid nőgyógyász. Rosenheck Jakab fakereskedő és Rivka Regina fia, 
Dávid, 1908 ban született a festői szépségű Tiszaborkúton.  Itt töltötte egész gyermekkorát is.  
Rosenheck Dávid Ungváron érettségizett, majd Pozsonyban a Jan Amos Kamenski egyetemen  
kezdte orvosi tanulmányait. 1933. augusztus 29. feleségül vette a halmi születésű Bohm Reginat, a 
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helyi bankár lányát. Két év kihagyás után Prágában a Károly egyetemen folytatta és 1936 fejezte be 
egyetemi tanulmányait. 1936-1938 között Librecben (Reichenberg) éltek, itt született egyetlen 
gyermekük Jakab György. 1938 a németek elfoglalták a varost ezért kénytelenek Halmiba 
menekülni. Itt szolgált, mint körzeti orvos 1942-ig, amikor behívták munkaszolgálatra a 109/24 
századba. Sztálingrád ostroma idején, 1943 májusában, sikerült néhány társával átszöknie a 
partizánokhoz. Egyedült tért vissza Halmiba, felesége és gyermeke odaveszett Auschwitzba. 1947-
ben újra nősül, feleségül veszi Lebovics Klárit, Kaczér Illés unokahúgát, és Szatmárnémetibe 
költöznek. 1951-ben születik Iván Simon nevű fiúk. Dr. Rosenheck Dávid több, mit egy évtizeden át 
dolgozik Szatmárnémetiben szülész-nőgyógyász szakorvosként. Tevékenyen részt vett, mint 
orvostanár, a Szatmárnémetiben szervezett asszisztens és ápolóképzésben. 1970-ebn áttelepszik a 
család Izraelbe. 87 éves koráig, mint családi orvos dolgozik, majd magánrendelőt nyit Rehovotban. 
1998 hunyt el 90 évesen, Jeruzsálemben van eltemetve. 

                                                           
            173. Dr. Rosenheck Iván Simon, szívszakorvos. Szatmárnémetiben született 1951-ben. 
Szülővárosában az Eminescu Líceumban végezte középiskolai tanulmányait. A család 1970-es 
izraeli áttelepedése után érettségizett, majd 1971-77 között Jeruzsálemben az orvosi egyetemen 
tanult. 1979-83 között katonaorvos, ezzel párhuzamosan 1982-85 között a Beer Sheva-i kórházba és 
a Ben Gurion Orvosi Egyetemen dolgozott. Megnősült, felesége Dafna három leányt szül: Gal, Yael, 
Hadar. 1985-88 között a Jeruzsálemi egyetemen kardiológiára szakosodik. 1988-1990 között  két 
éves elektrofiziológiai és szívgyógyászati továbbképzőn vett részt az Egyesült  Államokbeli 
Michingam egyetemen. 1990-2002 kinevezést kap a Jeruzsálemi Hadassa Kórház szívgyógyászati 
osztályára, és ezzel párhuzamosan kardiológiai lektor a hasonló nevű egyetemen. 2003  óta igazgató-
főorvos a másik nagy jeruzsálemi kórházban az Ein Karemben, ahol szívritmus szabályozó beépítést 
végez gyermek- és felnőtt betegeknél. A gyógyítás mellett egyetemi tanár és tudományos 
kutatómunkát is folytat. 

                                                         
 174. Dr. Rosenthal Ignác, orvos. 1910-ben Szamoskóródra nevezték ki körorvosnak. 
 175. Dr. Róth Bernát, állatorvos, 1877-ben született, a deportálás áldozata volt. 
 176. Dr. Róth Kálmán bőrgyógyász szakorvos, 1905-ben született, a bőrgyógyászaton 
dolgozott. A deportálás áldozata. 
 177. Dr. Róth Lajos, laboratóriumi szakorvos volt Nagykárolyban. Herskovits Regina fia 
Róth Lajos 1905-ben született. A 110/14 munkaszolgálatos században szolgált, eljutott a Don-kanyarig. 
Áttelepedett Izraelbe, Bnei Brakba lakot, dolgozott egy ideig ésitt hunyt el. 



51 
 

                                                                      
 178. Dr. Róth Péter, nőgyógyász. A hatvanas évek elején elhagyta az országot.  
 179. Dr. Róth Sándor, orvos, Nagykárolyban, a deportálás áldozata.  
 180. Dr. Rozsofszky József ezredorvos és felesége Kiss Irma a Kazinczy utcában lakott. 
1878. február 28-án fiúgyermekük született, aki a Viktor nevet kapta.  
 181. Dr. Salamon Sarolta, orvos, 1891-ben született Nagykárolyban. A deportálás áldozata. 
 182. Dr. Sárkány Lajos Alajos fogorvos. 1912-ben született. A deportálás után Budapesten 
tanúként hallgatták ki Sárközi háborús bűnös perében. A deportáláskor elveszítette első családját, 
hazatérve feleségül vette Szeifrid Emília római katolikus hölgyet. 1949. március 23-án született 
leányuk az Éva Ida nevet kapta, az édesapa pedig áttért a református vallásra. A Petőfi utca 13. szám 
alatt laktak. A hatvanas évek közepén elhagyta az országot. Rómában halt meg 1973-ban. 

                                                               
            183. Dr. Schlinger Lajos, orvos. A második világháború idején Kolozsváron tartózkodott. 
Onnan deportálták el. Szinérváralján dolgozott, majd áttelepedett Izraelbe. Néhány évig még 
dolgozott Kvar Saba- ban, ott halt meg 1968. augusztus 22-én, ott temették el.  

                                                              
 184. Dr. Schreier Sándor, pszichiáter a városi rendelőintézetben. A Kazinczy utca 22. sz 
alatt lakott. Tevékenyen részt vett, mint orvostanár a Szatmárnémetiben szervezett asszisztens és 
ápolóképzésben. Izraelbe való kitelepülése után hamarosan meghalt. 
 185. Dr. Schtock Ignác, orvos a Zsidókórházban. A deportálás áldozata. 
 186. Dr. Schváger József, cs. és k. ezredorvos. Felesége, Géber Flóra, 1884. X. 14-én a 
Templom utcai lakásukban kisfiút szült, aki a Károly nevet kapta, de hamarosan meghalt. 

 187. Dr. Schwartz Ignác, orvos. Nyíregyházán született. A 24 éves Schwartz Ignác, 1876.  
augusztus 22-én, Nagykárolyban, feleségül vette a 20 éves, Weisz Herminát.    
 188. Dr. Schwarcz István nőgyógyász, Batthyány utca 16. sz. (Bv. Basarabilor) alatti 
házban lakott. 
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189. Dr. Schwartz Ivánné, dr. Friedmann Júlia, orvos. Dr. Friedman Zoltán lánya 
Kolozsváron született 1948. október 14-én. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári Művészeti 
Líceum zongora szakán végezte. A szülők úgy vélték, hogy az orvosi pálya jobb életkörülmények 
biztosítására ad lehetőséget, mint a zene, ezért az ő tanácsukra, Júlia, Kolozsváron, a Babe�-Bolyai 
Tudományegyetem orvosi karán szerzett oklevelet. 1972-ben férjhez ment dr. Schwartz Ivánhoz. 
Ugyanebben az évben férjével együtt sikeresen befejezték egyetemi tanulmányaikat. Abban az 
időben az egyetem elvégzése után még ott az egyetemen döntöttek a következő kötelező három 
gyakorlati év helyszínéről. „Sokáig várakoztunk, míg felolvasták Ivánka és Julika nevét. A nekik 
kiosztott helység neve Batarcs volt, Szatmár megyében. Nagyon el voltunk keseredve. Még a 
nevét sem hallottuk. Végül megtaláltuk a térképen” emlékezik dr. Friedmann Zoltán az édesapa. 
Batarcson dolgozott a fiatal pár. A férj a felnőtteket, a feleség a gyermekeket kezelte. 1973-ban 
született meg fiúk, Robi. 1975-ben áttelepült Izraelbe a család. „Julikáék tanulmányi utat kaptak Dél- 
Afrikába. Iván sebészeti kísérleteket végzett malacokon, Julika ideggyógyászati tanulmányokat 
folytatott. Egy éven át laktak ott a két gyerekkel, akik a helyi iskolában szépen elsajátították az angol 
nyelvet.” írja visszaemlékezésében dr. Friedmann Zoltán. Julika a „Rannanai Levinstein kórházban” 
osztályvezető főorvos. Férje, Ivan, a Kvar Saba-i „Meyir kórház” traumatológiai osztályának 
főorvosa.  

                                                   
190. Dr. Schwartz Lajos nőgyógyász, 1889-ben született, lakcíme: Attila u. 16.(P.Traian), 

majd az István téren lakott. Jelentős szerepet vállalt a város cionista mozgalmában. A felesége dr. 
Kohn Margit általános orvos. A gettózás idején nem várták meg, amíg beviszik őket, öngyilkosok 
lettek. A deportálás áldozatainak tekintjük őket. 
 191. Dr. Şerban Leonida belgyógyász szakorvos. A Coşbuc utca 1.sz alatt és az A. Iancu 4. 
sz. alatt volt háza, de a Bercsényi u 3. szám alatt (Mircea cel Mare) lakott. 
 192. Dr. Silberstein Sándor, orvos. A Szilágy megyei Szilágynagyfaluban született, 7 
kilométerre Szilágysomlyótól. Elemi osztályait szülőfalujában járta. Nagyváradon a „Kecskeméti 
Lipót Zsidó Líceumban” végezte középiskolai tanulmányait. A deportálásból csak ő maga jött 
vissza, szülei, Silberstein Rafael és Farkas Sarolta, valamint testvére Kornélia odaveszett. Hazatérve 
Silberstein Sándor beiratkozott a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet orvosi karára. 
1951-ben, mint általános orvos lépett ki az intézmény falai közül, majd gyermekorvos szakosításban 
részesült. Az egyetem elvégzése után a Nagykároly melletti Mezőteremen volt orvos. 1954-ben 
megnősült, a nagyváradi kórház biokémikusát, Stein Klárát vette feleségül. Két fiúk született Rafael 
és Adi. A család áttelepedett Izraelbe. Felesége, Klára, Kupat Holim laboratóriumban dolgozott, 
2009-ben hunyt el.  Silberstein Sándor doktor egy Tel Aviv környéki „Kupat Holim” 
alkalmazottjaként jutott el a nyugdíjas korhatárig.   
 193. Dr. Simon Menyhért, orvos, 1913-ban született, a deportálás áldozata. 
 194. Dr. Singer Ernő nőgyógyász, Kazinczy u.10. sz. (Ştefan cel Mare). Feleségével együtt 
vitték el Auschwitzba, a deportálás áldozatai. 
 195. Dr. Singer Jehoshua Shie, 1899-ben született, Szinérváralján tevékenykedett, a 
deportálás áldozata. 
 196. Dr. Singer Sándor Salamon, belgyógyász, szívszakorvos, 1902-ben született, a 
Kölcsey utca 10. sz. alatti házban lakott (akkor Decebal). Felesége Markovits Salamon lánya Jolán. 
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A családot eldeportálták Auschwitzba. Hegedűsné Molnár Anna: Egy deportált nő élményei a sárga 
csillagtól a vörös csillagig, azaz Miért? című könyvében vécétakarító tisztségben találta Singer 
doktort. A deportálás áldozata. 

197. Dr. Spitz Sándor Samuel, orvos, 1902-ben született, munkaszolgálaton halt meg, a 
deportálás áldozatának tekintjük. 
 198. Dr. Steer János fül –orr – gége szakorvos. 1892-ben született Szatmárzsadányban. 
Egyetemi tanulmányai Kolozsvárott és Budapesten végezte. Előbb a kolozsvári helyőrségi 
kórházban katonaorvos. A háború után a kolozsvári klinikán, majd a berlini Charile klinikán 
szakosítja magát, mint bakterológus és mint orr –fül – gége szakorvos. A két világháború között 
Szatmárnémetiben a járványkórház valamint az Állami Bakterológiai és Kémiai Állomás főorvosa. 
Rendelője az Árpád utcában volt, a 23. sz. alatti lakásában. (Bul. Reg. Ferdinand, ma az utca neve 
Vasile Lucaciu). Számos tudományos előadást tartott egészségnevelési céllal. 
 199. Dr. Steier Imre, orvos 
 200. Dr. Steier Jenő ideggyógyász 
 201. Dr. Stein Bernát, gyermekorvos. Az ötvenes évek végén elhagyta az országot. 
 202. Dr. Stein Judit orvos, 1927. október .7. született Szatmárnémetiben és 1961. április. 6. 
halt meg. 

203. Dr. Stein Richárd Albert, orvos. Dr. Stein Willynek a Szatmárnémeti Öregek Kórháza 
néhai igazgató főorvosának fia 1972. augusztus 19-én született Szatmárnémetiben. Középiskolai 
tanulmányait szülővárosában a Doamna Stanca Líceumban végezte filológia-történelem szakon. 
Felvételit nyert Kolozsváron a „Iuliu Ha�eganu” orvosi egyetemre, ahol 1996-ban szerzett 
oklevelet. Közben a családot fájdalmas veszteség érte 1994-ben meghalt az édesapja. Dr. Stein 
Richárd Albert két évig gyakorló orvos volt Szatmárnémetiben a Megyei Kórháznál. 1998-ban 
elhagyta Romániát. Első útja New York-ba vezetett. 2005-ben ösztöndíjjal eljut az Alabamai 
Birmingham egyetemre, ahol kutató munkát is végez. Ezzel párhuzamosan biokémia és molekuláris 
genetika szakon szerez újabb doktori címet. 2006-ban New Yorkban találjuk az orvosi egyetemen, 
mint kutatót. Több mint 100 tudományos cikket közöl és szakkönyvei jelennek meg. Folyékonyan 
beszél angolul, magyarul, románul, spanyolul, olaszul, portugálul, németül. 2008-tól  a Princeton 
egyetem tanára. Széleskörű tudományos munkásságának másik központi témája a környezet hatása 
az élő szervezetre, különös tekintettel a környezetvédelmi kérdésekre. A kutató-tudományos 
munkássága mellett sok időt szán egészségnevelésre, tudománynépszerűsítésre. Imádom a 
munkámat. Hetente hét napot töltök a laboratóriumban, vallja az egyik vele készített interjúban. Napi 
tizenkét órát dolgozom.  

                                                   
 204. Dr. Stein Willy orvos. Brailában született 1938. február 22-én. A középiskolát 
Brassóban végezte, egyetemi tanulmányait pedig Jászvásáron. Mint körzeti orvos a Brassó megyei 
Kőhalmon (Rupea) dolgozott 1971-ig. Bonyolult intézkedések sorozatával sikerült  
Szatmárnémetibe kerülnie, amikor feleségül vette a zsidó hitközség elnökének lányát, Fábián 
Rozáliát. Szatmárnémetiben a „Szeptember 1.” és a csipkegyár üzemi orvosa. Ezzel párhuzamosan 
éjszakai ügyeleteket vállalt a dr. Lükő Béla kórházban. Az úgynevezett „Öregek Kórháza” 
megnyitásától vezette az intézmény. Ettől kezdve egész életét erre az intézményre tette fel. Annak 
igazgató-főorvosaként nagy népszerűségnek és tekintélynek örvendett egész Szatmár megyében. 
1991-ben megkapta a sorstól az első figyelmeztetést egy szívinfarktus formájában. Képtelen volt 
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alábbhagyni a saját maga által diktált munkaritmust. Az 1994-ben bekövetkezett infarktust már nem 
élte túl. A Status Quo temetőben, apósa, Fábián Sándor, néhai hitközségi elnök, sírja melletti díszes 
hant alatt alussza örök álmát. A hálás utókor bronzszobrot emelt az Öregek Kórházában alapító 
doktora, Stein Willy emlékére. 

                                                                 
 205. Dr. Steinberg Sándor szemorvos, Olaszországban szerzett orvosi oklevelet. 
Tevékenyen részt vett, mint orvostanár, a Szatmárnémetiben szervezett asszisztens és 
ápolóképzésben. 1957-ben halt meg. 
 206. Dr. Steinberger Ernő, elme- és ideggyógyász, Deák tér (P. Brătianu) 23. szám alatt 
lakott. 
            207. Dr. Steinberger Gábor fogorvos. Szatmárnémetiben született 1948. május 8-án., a 
Mondiala készruhagyár igazgatójának fia. Szatmárnémetiben a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban 
végezte középiskolai tanulmányait, majd Kolozsváron a Babeș– Bolyai Tudományegyetemen 
szerzett orvosi oklevelet. Mint fogorvos szakosodott. Sárközújlakon és Borsán dolgozott a 
szakmájában. Közben megnősült, feleségül vette a máramarosszigeti születésű  Rozenkranz Katót, 
aki ápolónő az újszülöttek intenzív osztályán. 1976-ban telepedtek át Izraelbe.  Jelenleg Haifa 
mellett, Kiriat Bialik-ban folytat fogorvosi tevékenységet. Két leánya van, Einav élelmiszer mérnök, 
és Michal, környezetvédelmi főiskolát végzett és a szakmájában dolgozik 

                                                                  
 208. Dr. Steiner Emil, szájsebész, fogorvos. 1903-ban született Halmiban. Prágában végezte 
egyetemi tanulmányait, majd Bécsben szakorvosi vizsgát tett. Még két évig dolgozott Bécsben, majd 
hazajött és az Eötvös (Cuza Voda) utca 14. alatt nyitott magánrendelőt. A deportálás áldozata. 
 209. Dr. Steiner József fogorvos (1868-1933. február 27). Előbb Budapesten a 
rendelőintézetben, majd a Szent István kórházban dolgozott, mint orvos. A budapesti Fogászati 
Klinikán szakosítja magát. Szatmárnémetiben nyit rendelőt. Három évig volt a betegsegélyző 
pénztár fogorvosa. 1919-ben tragédia éri a családot, meghal a fia. Társadalmi és kulturális 
intézmények pártfogója. Temetésén, 1933-ban, a város lakossága nagy számban összegyűlt, hogy 
osztatlan részvéttel kísérje sírjához dr. Steiner Józsefet. 
 210. Dr. Steinfeld Géza belgyógyász szakorvos, körorvos. 1910-ben Szamoskrassóban volt 
körorvos. 1910 márciusában feleségül veszi Steinfeld S. Nellikét, nagybányai lakost. A 
Szatmárnémeti Biztosító Pénztár orvosa 1911-ben. Az első világháború idején három évig teljesített 
szolgálatot az orosz harctéren. Kitüntetésekkel tért haza az első világháborúból. Szatmárnémetibe 
költözött, lakása a Petőfi utcában volt. Több megtisztelő társadalmi szerepet is vállalt. Évtizedeken 
át ő végezte a sportorvosi teendőket a Szatmári Vívó Klubnál, melynek olyan személyiségek voltak 
vezetőségi tagjai mint: dr. Weisz Sándor, Gönczy Miklós, ifj. Litteczky Endre stb. 1944-ben 
eldeportálták, Auschwitzban halt meg családjával együtt. 



55 
 

                                                                        
211. Dr. Stern Adolf, dandárorvos Szatmárnémetiben. 
212. Dr. Stern Jenő, körorvos, Károlyi köz 1 sz. (akkor Horea) alatt lakott. 

            213. Dr. Stern Lipót Leó, orvos 
            214. Dr. Stern Mór belgyógyász, gyermekgyógyász. 1900-ban született Szatmárnémetiben. 
Kaczér Illés író-újságíró testvéröccse. A Petőfi Sándor utcában (Petru Rareş) 34. szám alatt lakott. 
Egyetemi tanulmányait Bécsben végezte 1926-ban. Budapesten és Bécsben szakosította magát. 
Csepelen a Weisz Manfréd Kórházban négy évig volt alorvos. Már, mint jól képzett szakorvos tért 
haza szülővárosába és dolgozott bel- és gyermekorvosként. A budapesti Orvosi Hetilapban 
gyermekgyógyászati kérdésekkel foglalkozó közleményei jelentek meg. Nejével Borgida Ilussal 
együtt a deportálás áldozata. 

                                                               
 215. Dr. Sternberg Alexandru szemész főorvos (1912- 1958) 
 216. Dr. Sternberg Géza, 1901-től a nagykárolyi kórház igazgató-főorvosa. 
 217. Dr. Sternberg László, orvos. 1895. november 20-án született  Alsószoporon. 
Nagykárolyban találjuk1924-1925-ben. A Betegsegélyzőben is dolgozott. Dachauban halt meg 1945. 
január 6-án. 
 218. Dr. Steuer Imre Iván, ideg és elmeorvos a Papnövelde utcában (Gen. Olteanu) lakott. 
Részt vett a város tudományos szellemi életének előmozdításában. A Kölcsey Körben tartott 
ismereterjesztő előadásai Szatmárnémeti ismert és népszerű polgárává tették. 1935 januárjában 
például „A lélekkutatás mai állása” címmel tartott nagy érdeklődésre számot tartó előadást. 
 219. Dr. Steuer Jenő gyermekgyógyász szakorvos. 1890-ben született Szatmárnémetiben. 
1911-ben fejezi be egyetemi tanulmányait. A budapesti Bródy Adél kórházban és a Rókusban 
Ángyán professzor mellett gyakornokoskodik. Aradra költözik, ahol a Gyermekkórház orvosa. 1915-
ben a békéscsabai tartalékkórház orvosa. Az első világháború idején az olasz és albán harctéren 
tábori kórházakban teljesített szolgálatot. Több kitüntetést kapott, mint például a koronás arany 
érdemkereszt, a II. osztályú vöröskereszt díszjelvény. A háború után Szatmárnémetibe tér vissza, 
ahol, mint gyermekgyógyász szakorvos dolgozik. A Münchener Medizinische Wochenschrift-ben, 
valamint magyar és román orvosi szaklapokban, napilapokban jelennek meg szak- társadalmi- és 
szociális kérdésekkel foglalkozó cikkei. Tudományos előadásokat tartott különböző egyesületek 
estélyein. Társadalmi és kulturális egyesületek megalapításában sokat fáradozott. A deportálás 
áldozata. 
 220. Dr. Szabolcs Jenő, orvos, 1901-ben született, a deportálás áldozata. 
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 221. Dr. Szágh Sándor Simon, orvos. 1901.február 22-én született Szatmárnémetiben. 
Orvosi működésének színhelye Beregszász volt. Eldeportálták, 1945 a Flossenburg -i lágerbe halt 
meg. 
 222. Dr. Szenes Jenő Imre, tüdő szakorvos 1901-ben született Szatmárnémetiben. A város 
orvos történetében az első tüdő-szakorvosok közé tartozott. Az Árpád utcában lakott (Bul. Regele 
Ferdinand). 
 223. Dr. Szilágyi György, mikrobiológus szakorvos és kutató. Nagykárolyban  született 
1916. december 30. Középiskolai tanulmányait a Nagyváradi Kecskeméti Lipót Zsidó Líceumban 
végezte. Orvosképzés: Montpellier, Franciaország, majd a Kolozsvári román nyelvű Regele 
Ferdinand Egyetemen és 1940 után a magyar tannyelvű Ferencz József Egyetemen kapta meg 
diplomáját. Rövid ideig, mint segédorvos dolgozott egy kórházban Kiskunfélegyházán. 
Munkaszolgálatos ideje után szakorvosi képzést és diplomát nyert Nagyváradon, a megyei 
Egészségügyi Laboratóriumban illetve a Bukaresti Cantacuzino Intézetnél. 1949-ben a 
Közegészségügy Intézmények átszervezése (SANEPID) után, a Szatmárnémeti Közegészségügyi 
Laboratórium főorvosává nevezték ki. Ugyancsak Szatmáron, az Egészségügyi és Nővérképző 
Iskolában tanított. 1962-ben az Amerikai Egyesült Államokba emigrált feleségével,Virág Magdával 
és gyermekeikkel Edittel és Andrással. New York-ba, Az Albert Einstein Orvosi Egyetem 
Korházának Mikrobiológiai Laboratóriumában dolgozott és végzett kutatómunkát, valamint tanított 
az egyetemen. 1996-ban, 80 éves korában hivatalosan visszavonult, de tovább muködött mint  
„emeritus professor”. 1993-ban, a Szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemtől, 50 
éves szakmai tevékenységének elismeréseképpen, díszoklevelet, úgynevezett „arany diplomát” 
kapott. Tudományos munkásságának eredményei különböző szaklapokban jelentek meg. 2007-ben 
jelent meg a „History of Plagues; Plagues and History” című könyve, amelyik a nagy járványok 
(pestis, tuberkulózis, szifilisz, stb.) történetét ismerteti, valamint a járványok hatását az emberi 
társadalomra. Egy másik könyve „Medicine and Art”orvosi témákkal foglalkozó különböző művészi 
alkotásokat mutat be és ismerteti azokat az orvosokat, akik mint művészek, írók, festők, szobrászok, 
vagy zenészek is híressé váltak. 2012-ben 95 éves korában, tanít és dolgozik Válogatott 
tanulmányainak kiadásán. 

                                                                
224. Dr. Tanódy Márton, orvos. Szatmárnémetiben tevékenykedett. 1881. június végén 

telepedett le Szatmárnémetiben. Még ebben az évben a városi orvosi kar tagja. A család áttért a 
római katolikus vallásra. Tudunk arról, hogy Anna nevezetű leányát, 1910-ben, dr. Farkas Jenő 
ügyvéd vette feleségül. 
 225. Dr. Teichmann Izsák Icu, orvos. Teichmann Márton és Henja fia, Izsák, a Máramaros 
megyei Petrova településen született 1923. július 23-án. Középiskoláit Nagyváradon végezte. A 
zsidóüldözés idején munkatáborban dolgozott. Eldeportált családtagjai közül anyja és Frida nevű 
lánytestvére nem tért haza. Édesapja, Teichmann Márton, hazajött, később áttelepedett Izraelbe, 
Hertzlian halt meg 1986-ban. Teichmann Izsák egyetemi tanulmányait Marosvásárhelyen végezte az 
orvosi karon, 1951-ben. Glück Henrikkel, Lindenfeld Sándorral, Silberstein Sándorral volt 
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évfolyamtárs. Első munkahelye Magyarláposon (Târgu Lăpus) volt, ahol három évet töltött el. 1955-
től a szatmárnémeti kórház belgyógyászati osztályán, mint szakorvos, majd, mint osztályvezető 
főorvos dolgozott. Bukarestben ismerkedett meg egy orvosi kongresszuson Altaras Bella 
gyógyszerésznővel, akivel hamarosan házasságot kötött. 1961-ben megszületett kislányuk Diana. A 
Teichmann család 1970. április 2-án távozott Romániából és áttelepült az izraeli Nataniaba. Dr. 
Teichmann Izsák járó betegeket ellátó egészségügyi intézményben, Kupat Holimban (poliklinikán) 
dolgozott. 1993. szeptember 6-án halt meg életének 70. évében. 

                                                               
 226. Dr. Teitler Náthán. Szatmárnémetiben dolgozott. Nevével a Szabad Élet című lap 
1946. február 13. számában találkozunk, mint a vasútállomáson működő fertőtlenítő egyik orvos 
beosztottjával.  
 227. Dr. Vámos László laboratóriumi orvos. Tevékenyen részt vett, mint orvostanár a 
Szatmárnémetiben szervezett asszisztens és ápolóképzésben. 
 228. Dr. Weisz Elek belgyógyász orvos. 1890-ben született Szatmárnémetiben. Az 
egyetemet Budapesten végezte 1913-ban. A budapesti Bálint Klinika, Szent István Kórház és a Zita 
Kórházban volt osztályvezető főorvos. Az első világháború alatt több hadikórházban dolgozott. 
Hazatérve Szatmárnémetiben belgyógyász szakorvosi tevékenységet folytatott. Az Árpád utca 2 sz. 
(Blv. Reg. Ferdinand) alatt lakott. A deportálás áldozata. 
 229. Dr. Weisz Gyula bőrgyógyász a Deák tér 21. sz. alatt lakott (P. Brătianu). 

230. Dr. Weisz Herman szatmárnémeti születésű orvost, 1908.április 1-től, a József 
Főherceg Szanatórium igazgatósága kezelőorvosává nevezték ki. 

231. Dr. Weisz Károly orvos. (1869 - 1934. VIII. 24.). Tevékenyen részt vett a város 
közművelődési életében. Alapító tagja a nagytekintélyű Szatmárnémeti Társaskörnek. A felesége 
Mandel Erzsébet (1884-1910). 

232. Dr. Weisz Katalin, orvos. Weisz László és Lindenfeld Ibolya lánya Katalin,  
Szatmárnémetiben született 1949. július 8. Weisz László, az apa, a legkülönbözőbb beosztásban 
dolgozott, ezért a család gyakran változtatta lakhelyét. Egy évig Budapesten éltek, ahol Weisz 
László Románia nagykövet volt. Katalin középiskolai tanulmányait Kolozsváron végezte, az orvosi 
egyetemet Bukarestben 1976-ban. Kihelyezéskor egy Moldovai faluba került körorvosnak. 1983 
Izraelbe telepedett le. Három évig az Afula-i és  Poria-i kórházban dolgozott, majd 1986-ban a 
 Kupat Holimban. Családi orvos lesz Ramat Gan-ban. Két lánya van: Yvett és Sári valamint egy 
unokája. 

233. Dr. Weisz Sándor belgyógyász, az Árpád utca 2. szám alatt lakott. 
 234. Dr. Wettenstein Imre, fogorvos. 1924-ben született. A Batthyány utca 30. szám alatt 
lakott a család. Az 1933-34 tanévben a polgári iskola tanulója volt. Visszajött a deportálásból, 
áttelepedett Izraelbe, Natanian halt meg.  
 235. Dr. Wilkowits Béla nőgyógyász. A Rákóczi utca 18 sz. (M.Viteazul) alatti házban 
lakott. A Zsidókórház nőgyógyászati osztályán is tevékenykedett. 
 236. Wittenberg Tibor, fogorvos. Haifán él mai napig, itt praktizál. 

  


