


















Jüdische Lebensspuren an unserer Grenze 
Zsidó sorsok a közös határon

Der berühmte erste – und zu-
gleich letzte – Rabbiner der neo-
logen Gemeinde von Sopron.

Miksa Pollák wurde am 8. März 
1868 als Sohn eines Greißlers in 
Beled geboren. Das Gymnasium 
besuchte er zunächst in Kőszeg, 
später in Budapest. Danach ab-
solvierte er ein Studium in Berlin 
und promovierte in Budapest. 
Zwei Jahre später beendete er 
auch seine Studien am Rabbi-
nerseminar, doch schon zuvor 
wurde er zum ersten und – was 
noch niemand ahnen konn-
te – zugleich letzten neologen  
(liberalen) Rabbiner von Sopron 
ernannt. 
Seine Frau stammte auch aus 
Beled, aber aus einer reichen  
Familie. Da ihr Mädchenname 
ebenfalls Pollák war, scherzten 
die Leute, dass „der arme Pollák 
die reiche Pollák heiratete“. Mit 
ihren Kindern Károly (Pap) und 
Dezső lebten sie in der Fegyver-
tár Straße 5 in Sopron.
Rabbiner Pollák war berühmt 
für seine Reden. An Feiertagen  
besuchten auch viele katholische 
und protestantische Intellek-
tuelle die Synagoge, um ihn 
predigen zu hören. Er wurde  
sowohl als Redner wie auch 
als Wissenschafter geschätzt. 
In seinen Überlegungen spie-
gelt sich die damals typische 
Denkweise der „israelitischen  
Ungarn“ wider, wonach Religion 
in erster Linie Tradition bedeu-
tete. Das Streben nach einer 
friedlichen Integration in die un-
garische Gesellschaft stand bei 
ihm im Vordergrund. Doch durch 
die historischen Entwicklungen 
wurde dies verhindert.
Als er 1944 einem Adventisten-
prediger Schmuckstücke seiner 
Frau übertrug, um wenigstens ihr 
Leben zu retten, wurde er ange-
zeigt. Das Ehepaar Pollák wurde 
während des Verhörs misshan-
delt und der damals 76-jähri-
ge Rabbiner wurde in schreck-
lichem Gesundheitszustand am 
5. Juli deportiert. Drei Tage spä-
ter war Auschwitz die Endstation  
seines Leidensweges. Miksa  
Pollák wurde am 8. Juli 1944 
mit anderen als arbeitsunfähig 
eingestuften Menschen sofort  
nach der Ankunft in der Gas-
kammer ermordet.

A soproni neológus hitközség 
messzeföldön híres első - és egy-
ben utolsó – rabbija. 

Szegény szatócs gyermekeként 
született Beleden, 1868. március 
8-án. A gimnázium első négy osz-
tályát Kőszegen, a felső tagozatot 
Budapesten végezte. Berlinben 
folytatta tanulmányait, 1892-ben 
doktorált a budapesti egyete-
men, majd két évvel később Bu-
dapesten, a Rabbiképzőben szer- 
zett oklevelet. Még az intézet 
diákjaént lett a soproni neológus 
(liberális) izraelita hitközség első - 
és amit akkor még senki nem sejt- 
hetett – utolsó vezetője.
Felesége is Beledről származott, 
de gazdag családból. Mivel az ő 
leánykori neve is Pollák volt, úgy 
tréfálkoztak az emberek, hogy „a 
szegény Pollák elvette feleségül 
a gazdag Pollákot“.
Feleségével és két fiával, Károl- 
lyal és Dezsővel Sopronban laktak 
a Fegyvertár utca 5-ben.
Dr. Pollák Miksa személyében az 
első és egyben utolsó neológ rab-
bi került megválasztásra Sopron-
ban.
A rabbi beszédeivel remekül tu-
dott hatni a hallgatóságára.Ün-
nepnapok közeledtével a környék 
katolikus és protestáns értelmisé-
gei is be-belátogattak a zsina-
gógába meghallgatni prédikáci-
óit. Az emberek a feltétel nélküli 
tisztelet hangján beszéltek róla, 
becsülték benne a kiváló tudóst 
és a remek szónokot.1896-ban 
került kiadásra a soproni zsidóság 
életét összefoglaló munkája. A 
zsidóságnak a magyar társada-
lomba való békés integrációja 
képezte munkásságának alapel-
vét. Sajnos közbeszóltak a törté-
nelmi események.
A német megszállás idejéig vi- 
szonylag békében élhettek. Amikor 
felesége ékszereit egy adventis-
ta lekésznek ajándékozta azt re-
mélve, hogy így legelább a nejét  
megmentheti, valaki feljelentette 
őket. A kihallgatás során a házas-
párt szörnyen összeverték. 1944. 
július 5-én az akkor 76 éves Pollák 
Miksát félholtra verve vitték a get-
tóból a vasútállomásra és tusz- 
kolták be a vagonba. A  szen-
vedésekkel teli út végállomása 
Auschwitz volt, ahol alig három 
nappal később, 1944. július 8-án 
gyilkolták meg a gázkamrában, 
munkaképtelennek nyilvánított 
társaival együtt.

Pollák Miksa, um 1900.

Pollák Miksa 1900 körül.
 

Ansicht der Fegyvertár utca in Sopron.

Die Fegyvertár utca látképe Sopronban.

Pollák Miksa
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