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Apa 
 

Mailender László 
1895–1971  

 

Anya 
 

Mailender Lászlóné 
(szül. Lukács Margit) 

1890–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Mailender 

Lajos 
?–1936 

Apai nagyanya 
 

Mailender 
Lajosné  

(szül. Marosi 
Julianna) 

1870-es évek –
1905 

Anyai 
nagyapa  

 
Lukács Simon 

?–1925 

Házastárs 
 

Deme Miklós 
1930 

Interjúalany 
 

Deme Júlia 
(Mailender [Miklós] Júlia) 

1925 

Testvérek 
 

Mailender Frigyes 
1929–1944 

Gyermekek 
 

Nincsenek 

Anyai 
nagyanya  

 
Lukács Simonné 
(szül. Lőwinger 

Mária)  
1870-es évek –

1940 
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Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Deme Júlia (szül. Mailender Júlia) (Miklósra magyarosított 1951-ben) (zsidó név: 

Jitl) (Házasságkötés: 1957; válás: 1967; férjezett név Deme Miklósné) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1925 

 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola után tanonciskola, 1941 

Érettségi a dolgozók iskolájában, 1950 

 

Foglalkozás 

Háború előtt : varrónő 

Háború után : személyzeti előadó, majd marketing osztály vezetője a MÉH 

Vállalatnál 

 

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

gyermekkorában? 

Anyja péntekenként és nagyobb ünnepek előestéjén gyertyát gyújtott, de még a 

nagyobb ünnepeket sem tartották. Apja erősen vallásellenesnek, ateistának 

vallotta magát, ahogyan ma ő is. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Angol 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (Paulay Ede utca 43.)  

Halálmenet : Piliscsaba–Zurndorf; Kópháza–Lichtenwörth. 

Munkatábor: Kópháza, Lichtenwörth (Ausztria) 
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Mit csinált a háború után? 

Gépírónő a Belügyminisztériumban, majd személyzeti előadó, később marketing 

osztály vezetője a MÉH Vállalatnál. Nyugdíjba ment 56 évesen, 58 éves koráig 

dolgozott. 

 

 

Testvérek 

 

Teljes név 

Mailender Frigyes (zsidó név: Sáje Hirs) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1929 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Deme Miklós 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1930   

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi 

 

Foglalkozás 

Sofőr, majd kamionos 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincs adat 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Mailender László (zsidó név: Móse) 

 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1895 

 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1971 

 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

 

Foglalkozás 

Betanított munkás, raktáros 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, ateistának vallotta magát. 

 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Részt vett az I. világháborúban, orosz hadifogságba esett a Magyar kir. 

Honvédség katonájaként.  
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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? 

Mailender Ernő Nincs adat 

(“Korán 

meghalt”) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálatos volt, onnan megszökött. 

 

Mit csinált a háború után? 

Raktáros volt. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Mailender Lajos 

 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm), nincs adat 

 

 

Hol élt még? 

Cella (Krassó-Szörény vm., majd Románia) 

 

 

Halálozási hely és idő 

Cella, évszám ismeretlen  

 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

 

Foglalkozás 

Szatócs és kocsmáros 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nincs adat 
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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? 

Simai (Spitzer) ?-né 

(szül. Mailender 

Margit) 

Szegeden 

(Csongrád vm.) 

éltek. 

A háború után 

fiával 

Budapesten élt, 

majd az 1970-

es években 

kimentek 

Angliába. 

Nincs adat Anyagbeszerz

ő a Pick-

gyárban. 

A II. 

világháború 

alatt halt meg 

betegségben. 

Simai Sándor – 

valószínűleg 

kiment 1971 

után Angliába. 

Simai Eszter – 

Angliába ment 

férjhez. 

Nincs adat 

Mailender Lujza  ?, ? / ?, ? 

Cellában élt 

(Krassó-

Szörény vm., 

egy 

háztartásban a 

testvérével.) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

A többi testvérről nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 
 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 

 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1870-es évek 

 

 

Hol élt még? 

Szeged 

 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1905 

 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem lehetett nagyon vallásos. Neológként valamennyire tartotta az előírásokat, 

de nem tudunk róla többet. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Mailender Lászlóné (szül. Lukács Margit) (zsidó név: Eszter) (Házasságkötés: 

1921/22 körül) 

  

Születési hely és idő 

Budapest, 1897 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Alkalmi munkák varrónőként és gyári munkás 

 

Mennyire volt vallásos?  

“Ha valaki a Klauzál térről jött, mint anyám is, az fölszedett valamennyi 

vallásosságot. Örökölte az anyai nagyszüleimtől. Az anyám minden péntek este 

gyertyát gyújtott. Zsinagógába minden hosszúnapkor elmentünk, de csak azért, 

mert anyám ragaszkodott hozzá. A szüleim böjtöltek is, de csak azért, mert 

anyám ragaszkodott hozzá.” 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

 

 

 

 11



 12

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? 

Weisz Kálmánné 

(szül. Lukács 

Aranka) 

 

Budapest, 1895 

körül / Budapest, 

1942 

Háztartásbeli  Weisz Kálmán 

(?–1942), 

textilkereskedő-

segéd volt. 

Ritter Endréné 

(szül. Weisz Magda 

(1920–1980), 

túlélte a 

deportálást 

(Mauthausen), de 

betegen jött haza. 

Kovácsi Andorné 

(szül. Weisz Éva) 

(sz. 1923) 

Neológok voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (Paulay Ede utca 43.) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Lukács Simon 

 

 

Születési hely és idő 

Pest, évszám ismeretlen 

 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1925 

 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

 

Foglalkozás 

Bérkocsis 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, a fontosabb ünnepeket megtartotta. 

 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar kir. Honvédség, nincs több adat 
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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 

Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 

 

 

Születési hely és idő 

Pest, 1870-es évek 

 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1940 

 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, a fontosabb ünnepeket megtartotta. 

 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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. 
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