
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Gunst Sándor 
1880–1944 

 
 

Anya 
 

Gunst Sándorné 
(szül. Kohn Erzsébet) 

1887–1974 

Apai 
nagyapa 

 
Gunst  Leopold 

(Lipót) 
1844–1929 

Apai 
nagyanya 

 
Gunst 

Leopoldné 
(szül. 

Paszternák 
Emília) 

1850-es évek – 
1929 

Gyermekek 
Galla G. 

1950 
Galla M. 

1959 

Házastárs 
Galla Lászlóné 

(szül. Erdős Éva) 
1920 

Galla-Kovács Ágnes 
(szül. Kovács Ágnes) 

1928–1996 
Galla Lászlóné 

(szül. N. N.) 
1934 

Galla Lászlóné 
(szül. Ács [Ábelesz] 

Zsuzsa) 
1934 

Interjúalany 
 

Galla (Gunst) László 
1916 

Testvérek 
 

Gunst Éva 
1912–1914 

Anyai 
nagyanya  

 
Kohn Mórné  
(szül. Heitler 

Netti) 
1850-es évek – 

1923 

Anyai 
nagyapa  

 
Kohn Mór 

1880-as évek – 
1930 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Galla László (Gunstról magyarosított 1948-ban) (zsidó név: Eliezer) 

 

Születési hely és idő 

Szentes (Csongrád vm.), 1916 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár (1934); Budapest (1935-ben, majd 1947-től), Tanzánia (1971–1972) 

 

Iskolai végzettség 

Közgazdaságtudományi egyetem 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: apja vaskereskedésében dolgozott.  

A háború után: 1948-tól a vas-nagykereskedelemben dolgozott vezető 

beosztásban, majd 1953–1968: Országos Tervhivatal, 1968–1979: Nehézipari 

Minisztérium. 

 

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei 

gyermekkorában? 

A nagyszülők még vallásosak voltak, de a haláluk után anyja már megszüntette a 

kóser háztartást is. Apja a hitközség vezetője volt, anyja a nőegylet elnöke. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, francia, angol 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt sorkatona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: 1940-ben 3 hónap (Técső), 2 hónap (Okány); 1942–től 

folyamatosan (Csucsa, a Dunántúl); 1944. október 15. után Hegyeshalomnál 

átadták a németeknek; ekkortól: Harka (tankcsapda-ásás) kb. 5 hónap. 

Koncentrációs tábor: Mauthausen (Ausztria) (kb. 2 hét); Günskirchenben 

(Ausztria) szabadult. 

 

 

Mit csinált a háború után? 

1947-ig Szentesen, a teljesen kifosztott családi vaskereskedésben próbált 

dolgozni, majd 1947-ben Budapestre költözött, néhány hónapig lapterjesztéssel 

foglalkozott (ügynök), majd 1948-tól az államosított vas-nagykereskedelemben 

dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Gunst Éva 

 

Születési hely és idő 

Szentes (Csongrád vm.), 1912 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

– 

 

Foglalkozás 

– 

 

Hol él/élt?  

Szentes (Csongrád vm.) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Szentes (Csongrád vm.), 1914 
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Házastárs 

 

Teljes név 

1. Galla Lászlóné (szül. Erdős Éva) (Házasságkötés: 1948; válás: 1953) 

2. Galla-Kovács Ágnes (szül. Kovács Ágnes) (Házasságkötés: 1958; válás: 1974) 

3. Galla Lászlóné (szül. N. N.) (Házasságkötés: 1976; válás: 1979) 

4. Galla Lászlóné (szül. Ábelesz Zsuzsa) (Ácsra magyarosított) (Házasságkötés: 

1988) 

 

Születési hely és idő 

Éva: Veszprém (Veszprém vm.), 1920 

Ágnes: Budapest, 1928  

N. N.: Budapest, 1934 

Zsuzsa: ?, 1934 

 

Hol élt még? 

Éva: Budapest 

Ágnes: Tanzánia (1971–1972) 

N. N.: Budapest  

Zsuzsa: – 

 

Zsidó származású? 

Éva, Ágnes és Zsuzsa: igen 

N. N.: nem  

 

Anyanyelv 

Mindegyiknek: magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Éva: elemi iskola  

Ágnes: középiskola 

N. N.: bölcsészettudományi kar 

Zsuzsa: bölcsészettudományi kar 

 

Foglalkozás 

Éva: könyvterjesztő (eredeti szakmája: fodrász)  

Ágnes: újságíró 

N. N.: könyvtáros  
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Zsuzsa: tisztviselő 

 

Halálozási hely és idő 

Ágnes: Budapest, 1996 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Egyik feleség testvéreiről sincs adat. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Galla G. 

Galla M. 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

G.: nem titkolták a családban a zsidó származást, de nem volt hitélet. Zsidónak 

tekinti magát, zsidó származású házastársat választott. 

 

Születési hely és idő 

G.: Budapest, 1950 

M.: Budapest, 1959 

 

Hol élt még? 

G.: Tanzánia (1971 körül) 

M.: Tanzánia (1971–1972) 

 

Iskolai végzettség 

G.: vendéglátó-ipari főiskola + közgazdasági egyetem 

M.: főiskola 

 

Foglalkozás 

G.: egy szállodalánc igazgatója 

M.: színész 

 

Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)? 

G.: 2 gyerek 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Gunst Sándor (zsidó név: Smuel) 

 

Születési hely és idő 

Szentes (Csongrád vm.), 1880 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

6 év gimnázium (algimnázium Szentesen) 

 

Foglalkozás 

Vas- és műszaki kereskedése volt, amelyet apjától vett át (4 alkalmazottal). 

 

Mennyire volt vallásos?  

Alelnöke, majd elnöke volt a szentesi hitközségnek. Az üzlet szombaton és 

vasárnap is nyitva volt. Minden pénteken és szombaton eljárt a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar (beszélt németül) 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar kir. honvédség, I. világháború, lugosi ezred (Szerbia, Dalmácia), 

zászlósként vonult be, századosként szerelt le. 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Gunst Ernő 

(báty) 

 

Szentes 

(Csongrád vm.), 

? / 

Rózsaszentmárto

n (Heves vm.), 

1930-as évek 

vége (?) 

Rózsaszentmárto

nban élt. 

Bányamérnök Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Weisz Józsefné 

(szül. Gunst 

Helén) (nővér) 

 

 

Szentes 

(Csongrád vm.), 

? / ?, ? 

Kolozsváron 

(Kolozs vm.) 

éltek. 

Háztartásbeli 1. férj meghalt  

2. férj: Weisz 

József, férfiszabó 

 

Nincs adat Nincs adat 

Droth ?-né (szül. 

Gunst Matild) 

(Maca) (nővér) 

 

 

Szentes 

(Csongrád vm.), 

? / ?, ? 

1. házasságban 

Hódmezővásárhe

lyen (Csongrád 

vm.), 2. 

házasságában 

Kolozsvárott 

(Kolozs vm.) élt. 

Nincs adat 1. férj: Schenk ?, 

elváltak. 

2. férj: Droth ? 

1. házasság:  

István 

Margit 

György  

(2. férj adoptálta 

őket) 

Nincs adat 

?-né (szül. Gunst 

Regina) (nővér) 

(Az utolsó gyerek 

születésekor 

meghalt.) 

Szentes 

(Csongrád vm.), 

? / ?, ? 

Szentesen élt. 

Nincs adat Nincs adat 4 vagy 5 gyerek, 

az utolsót 

(György) a 

nagyszülők 

nevelték. Ő orvos 

lett, 

Nincs adat 
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Olaszországban 

végezte az 

egyetemet. 

Lány: férje, 

Grünstein Jenő, a 

Nyírségből 

származó vallásos 

zsidó volt, 

üvegkereskedésük 

volt Szentesen. 

Gunst László 

 

 

Szentes  

(Csongrád vm.), 

1873 

/ ?, 1889 

Nincs adat Nem volt Nem volt Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

1944. március 19. után röviddel elvitték a németek, Szegedre, (Topolyára), 

Pestre, Sárvárra, végül Auschwitzba került (Lengyelország), ott meghalt. 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Gunst Lipót (anyakönyv: Leopold) (zsidó név: Mojse) 

 

Születési hely és idő 

Irsa (Pest-Pilis-Solt vm.), 1844  

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Szentes (Csongrád vm.), 1929 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szatócs, majd vas-, edény- és műszaki kereskedése volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Néhány vallási előírást megtartottak (kóser háztartás, nagyünnepek, böjt), de 

nem voltak különösebben vallásosak.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nincs adat 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

A Gunst Izrael 

nevű dédapának 

(mestersége: 

cipész) 9 fia és 1 

lánya volt: 

     

Gunst Martin Csóka (Torontál 

vm.), 1837 / ?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Gunst Júlia Irsa (Pest-Pilis-

Solt vm.), 1840 / 

?,? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Gunst Ábrahám Irsa (Pest-Pilis-

Solt vm.), 1842 / 

?,? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Gunst Dávid Szentes 

(Csongrád vm.), 

1845 / ?,? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Gunst Jakob Szentes 

(Csongrád vm.), 

1847 / ?,? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Henri Gunst-Horn 

(Gunst Joachim)  

(zsidó név: 

Chaim) 

Szentes 

(Csongrád vm.), 

1849 / Párizs, 

1939 

(Franciaország) 

Festőművész 3 házasság 1. és 2. házasság: 

1-1 gyerek 

3. házasság: 4 

gyerek (2 fiú, 2 

lány) – Pierre 

(szül. 1916) egyik 

fia rk. pap lett 

Franciaországban 

Nincs adat 

Gunst Lajos 

(zsidó név: 

Ludwig) 

Szentes 

(Csongrád vm.), 

1853 / ?, ? 

Író volt (?) Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Gunst Móric Szentes Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 
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(Csongrád vm.), 

1855/56 / ?, ? 

Gunst Bertalan 

(zsidó név: 

Pinkász) 

Szentes 

(Csongrád vm.), 

1855/56 /?, 

1923 

Angliában élt. (?) 

Jogász 

végzettségű 

hírlapíró volt, 

Torinóban 3 

évig volt 

Kossuth 

titkára, majd 

Londonban 

élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Gunst Lipótné (szül. Paszternák Emília) (Házasságkötés: 1869) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1850-es évek eleje 

 

Hol élt még? 

Szentes 

 

Halálozási hely és idő 

Szentes (Csongrád vm.), 1929 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Néhány vallási előírást megtartottak (kóser háztartás, nagyünnepek, böjt), de 

nem voltak különösebben vallásosak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

?-né (Paszternák 

Betti) 

?, ? / ?, ? 

Szentesen élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Singer ?-né 

(Paszternák Lina) 

?, ? / ?, ? 

Szentesen élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Kohn Erzsébet (Örzsike) (zsidó név: Eszter) (Házasságkötés: 1909) 

 

Születési hely és idő 

Hódmezővásárhely (Csongrád vm.), 1887 

 

Hol élt még? 

Szentes (Csongrád vm.) (1909-től 1947-ig), Budapest (1947-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1974 

 

Iskolai végzettség 

Felsőbb lányiskola 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: háztartásbeli volt, de dolgozott az üzletben is, a “kasszában”. 

A háború után: pénztáros volt a Ruházati Bolt nevű kereskedelmi vállalatnál.  

 

Mennyire volt vallásos?  

Kevésbé volt vallásos, mint a férje. Anyósa halála után az ő kezdeményezésére 

szakított a család a kóser koszttal. A szentesi hitközség nőegyletének elnöke volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar (beszélt németül és franciául, 50 éves korában olaszul tanult) 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Mayer Hermanné 

(szül. Kohn Olga) 

 

 

Hódmezővásárhe

ly (Csongrád 

vm.), 1882 körül 

/ ?, ? 

 Ügynök; nagyon 

szegények 

voltak. 

Mayer Lili – 

színésznőnek 

készült, voltak 

kisebb 

filmszerepei, 

Berlinben 

öngyilkos lett; 

Havas ?-né (szül. 

Mayer Rózsi) – egy 

igen gazdag,  

Topolyán (Bács-

Bodrog vm.) élő 

vállalkozóhoz ment 

feleségül, aki 

özvegy volt 1 

fiúval. 

 

Tordai Izsóné 

(szül. Kohn 

Mariska) 

 

 

 

Hódmezővásárhe

ly (Csongrád 

vm.), 1883/84 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Szabadkán élt. 

Háztartásbeli  1. férj: Faragó 

András, elváltak; 

2. férj: ügyvéd 

 

1. házasságból (de 

kiskoruktól fogva a 

2. férj nevelte 

őket): Ella  (1900-

as évek – 1960-as 

évek) – újságíró 

lett Havas Ella 

néven (férj: Havas 

Emil), előbb 

Szabadkán, majd 

1944-től 

Budapesten élt. 

Pista 

Bandi 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szentes, Szeged 

Kényszermunka: Strasshof (Ausztria), innen gyári munkára vitték Tribus-

Winkelbe (Ausztria). 
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Mit csinált a háború után? 

1947-ben Budapestre költözött, és elhelyezkedett bolti pénztárosként.  

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Kohn Mór (zsidó név: Mojse) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1850 körül 

 

Hol élt még? 

Hódmezővásárhely (Csongrád vm.), Szentes (Csongrád vm.) (1920-as évek 

elejétől) 

 

Halálozási hely és idő 

Szentes (Csongrád vm.), 1930 körül 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Textilkereskedő, saját üzlettel 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológok voltak, “a nagyünnepeket hellyel-közzel betartották, talán kóser kosztot 

is ettek”. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nincs adat 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Kohn Mórné (szül. Heitler Netti) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1850-es évek 

 

Hol élt még? 

Hódmezővásárhely (Csongrád vm.), Szentes (Csongrád vm.) (1920-as évek 

elejétől) 

 

Halálozási hely és idő 

Szentes (Csongrád vm.), 1923 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológok voltak, “a nagyünnepeket hellyel-közzel betartották, talán kóser kosztot 

is ettek”. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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