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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére 
 

Tárgy: javaslat a Bp. IV. ker., Tél u. 52. szám alatti ingatlan kapualja elé a holokauszt 
áldozatainak emléket állító, réztáblával ellátott kövek elhelyezésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (MAZSIKE) engedélyért fordult Polgármester Úr felé, hogy a 
Budapest IV. ker., Tél utca 52. szám alatti ingatlan kapualja elé, a járdába, réztáblákkal ellátott, 
ún. „botlatókövet” helyeztethessen el Dráfi József emlékére.  
 
Dráfi József 1928. május 6-án született Újpesten az egyik legrégebbi piacos dinasztiája sarjaként, 
szülei vallását követve római katolikus keresztségben. Az első cigány családok között telepedtek 
le, Érsekújváron maradt rokonaik közül sokan szegkovácsok, többen pedig zenészek voltak. 
Édesapja, Dráfi Gergely szegkovács, édesanyja, Dráfi Gergelyné Ilona zöldség-gyümölcs 
kiskereskedő. Az Attila utcai elemi iskolát végezte el. Ismerősei rendkívül szerény, de annál 
szorgalmasabb gyermeknek ismerték, akinek tehetsége és ereje volt a fizikailag megterhelő 
kovácsoláshoz. Édesapja hegedűre is elvitte, és ahogy kiderült tehetsége, vett neki egy 
hangszert is. Majd eldönti, melyiket választja. 1944. szeptember 17-én édesanyjával együtt 
rokonlátogatóba indult Érsekújvárra. November 8-án visszaindultak Újpestre. A Nyugati 
pályaudvaron, mint „cigány származású egyént” letartóztatta a biztonsági rendőrség. Édesanyja 
számára ismeretlen helyre hurcolták. 45 évig nem tudta családja, hogy mi lett vele. A 
Nemzetközi Vöröskereszt kereső szolgálatának bevonásával derült ki, hogy Dráfi 1944. november 
14-én a hírhedt dachaui koncentrációs táborban volt, ahonnan november 28-án 
továbbszállították Ravensbrückbe. 12587-es fogolyszámon, 1945. április 20-án – a haláltábor 
szovjet felszabadítása előtt tíz nappal –, a már munkára képtelen tizenhét éves fiút az SS őrség 
agyonverte. 
 
A réztáblával ellátott kövek elhelyezését 1997-ben Gunter Deming német művész kezdte, és 
mára mintegy 45 ezer botlatókövet tett le Európa szerte. Magyarországon 2007-ben helyezték el 
az első „emlékező macskaköveket” Karsai László történész felügyeletével és Berger Ágnes, a 
program magyarországi kezdeményezője vezetésével. A művész ebben az évben a MAZSIKE 
kezdeményezésére folytatja a botlatókövek elhelyezését Budapesten. Az Egyesület 
meghívására a művész a 4. kerületben is szeretne ilyen követ elhelyezni Dráfi József emlékére a 
Tél utca 52. szám előtt, ahol egykor rokonai lakóháza állt. 
 
A Közművelődési és Oktatási Bizottság 2011. november 29-i ülésén már foglalkozott hasonló 
kezdeményezéssel és akkor támogatta, hogy Gertrud Finus a Német Szövetségi Kulturális 
Alapítvány támogatásával a Bp. IV. ker., Árpád út 42. szám alatti ingatlan kapualja elé, a 
járdába, a Nasser testvéreknek emléket állító, réztáblával ellátott köveket elhelyeztesse. 
 
A kövek elhelyezése az Önkormányzat részéről nem igényel anyagi ráfordítást.  
 
A fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a kövek elhelyezéséhez 
járuljon hozzá. 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta és hozzájárul, hogy a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület a Budapest IV. 
kerület, Tél utca 52. szám alatti ingatlan kapualja elé, a járdába, a holokauszt áldozatainak 
emléket állító, réztáblával ellátott köveket elhelyeztesse. 

 
Felelős: kérelmező 
Határidő: folyamatos 
 
Újpest, 2015. június 19.  
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