Dr. Kemény Zoltán
(1898-1976)
orvos
Dr. Kemény Zoltán 1898-ban született Szekszárdon egy
tízgyermekes család nyolcadik gyermekeként. Édesanyja
keresztény, édesapja egy kecskeméti származású zsidó fiú
volt, mely egész életére rányomta bélyegét. Feleségének,
Klárának is zsidó gyökerei voltak. Egy gyermekük született, Iván. Dr. Kemény Zoltán 1976-ban hunyt el Svájcban.
Kemény doktor hányattatott sorsra ellenére is igyekezett édesapja példáját követni. Tanulni, és
minél magasabb iskolai végzettséget szerezni. Ennek érdekében tanított, dolgozott és tanult
egyszerre. Az 1920-ban
hozott magyar numerus
clausus törvény megakadályozta abban, hogy felsőfokú tanulmányait a budapesti orvosi egyetemen
folytassa, így Prágában
szerezte meg orvosi diplomáját. Jászapátin 1924 októberében fiatal orvosként
nyitotta meg rendelőjét,
mely a település főutcáján
volt.

Dr. Kemény Zoltán családja körében 1925-ben, házuk kertjében
A kórházi szolgálatból 1944. január 13-án tért haza. Ezt követően folytatta orvosi munkáját a
községben, de ez nem tarthatott
sokáig, mert családjával együtt
deportálták. Őt fiával Auschwitzba, míg feleségét Ausztriába
vitték. A borzalmakat mind a hárman túlélték. Miután visszatértek, újból munkához látott. Igyekezett rendelőjét a legkorszerűbben felszerelni. Beszerzett számos modern műszert, többek között egy röntgen készüléket
is.

Dr. Kemény Zoltán feleségével és fiával

Fia, Iván szintén orvosnak készült, de a holocaust szörnyűségeivel a lelkében itt nem tudta
folytatni az életét, így 1946-ban Genfbe ment. Innen már többé nem is tért vissza Magyarországra. 1957 őszén a szülők követték gyermeküket, és ők is Svájcba költöztek. Ivánt azonban
autóbaleset érte, fizikailag és értelmileg is sérült lett. Haza már nem térhettek, mivel a család
disszidensnek számított. A disszidálás okán Kemény Zoltán orvosi diplomáját nem tudta érvényesíteni, de végül mégis sikerült neki egy szanatóriumban orvosi munkát végeznie. Lelke
azonban mindvégig haza vágyott.
Góbor Lászlóné Hollós Magda a következőket írta nagybátyjáról: „Lelkiismeretessége, pontossága és kitűnő szakmai felkészültsége révén köztiszteletnek örvendett”. „Ha éjszaka zörgették
föl, kicsit zsörtölődött, de nemet sohasem mondott, mindig elment a betegeihez, hisz nem lehetett
tudni, milyen természetű a baj.”
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