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Domonkos (Fleischmann) Miksa 
1890–1954 

Anya 
 

Domonkos Miksáné  
(szül. Rózsa Gabriella) 

1900–1944 
Nevelőanya: 

Domonkos Miksáné 
(korábban: Herzl Fülöpné) 

(szül. Szabó Stefánia) 
?–1960 

Apai 
nagyapa 

 
Fleischmann 

Mór 
1858–1897 

Apai nagyanya 
 

Fleischmann 
Mórné  

(szül. Kalisch 
Róza) 

? – 1942 

Gyermekek 
 

Török Lászlóné 
(szül. Domonkos Judit)   

1947 
Domonkos Péter  

1959 

Házastárs 
 

Domonkos Istvánné 
(szül. Schwarz 

Katalin) 
1925–1990

Interjúalany 
 

Domonkos István 
1921 

Testvérek 
 

Domonkos Péter  
1919–1942 

Bolmányi Ferencné 
(szül. Domonkos 

Anna) 
1923–2002 

Anyai 
nagyanya  

 
Rózsa ?-né 

(szül. ?) 
?–? 

Anyai 
nagyapa  

 
Rózsa ? 

?–? 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Domonkos István  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1921 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Műszaki egyetem 

 

Foglalkozás 

Mérnök 

 

 

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

gyermekkorában? 

Egyáltalán nem voltak vallásosak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Bereck (Háromszék vm.) 1942. október; Kilyén (Háromszék 

vm.), kb. 1943. május végéig, Podobóc (Bereg vm.), kb. 1943. júniustól; 

Budapest (Magyar Királyi Honvéd Vasút és Hidász Szertár (Timót u., majd 

Budakalász) 1944. áprilistól, majd valamikor a nyár folyamán megszökött, attól 

kezdve hamis papírokkal a ruhagyűjtő században szolgált. 

Bujkálás: Lövölde tér (csillagos ház), Katona József u. (védett ház). 

 

Mit csinált a háború után? 

Esti tagozaton elvégezte a műszaki egyetemet, és nyugdíjba meneteléig 

különböző mérnöki beosztásokban dolgozott. 



 4

Testvérek 

 

Teljes név 

Domonkos Péter 

Bolmányi Ferencné (szül. Domonkos Anna) (Férj: Bolmányi Ferenc, Léva /Bars 

vm./, 1904 – Budapest, 1990; festőművész; házasságkötés: 1954)  

 

Születési hely és idő 

Péter: Budapest, 1919 

Anna: Budapest, 1923 

 

Anyanyelv 

Péter: magyar 

Anna: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Péter: érettségi 

Anna: polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Péter: villanyszerelő 

Anna: adminisztrátor 

 

Hol él/élt?  

Péter: Budapest 

Anna: Budapest 

 

Hol élt még? 

Péter: – 

Anna: – 

 

Gyerekek? 

Péter: – 

Anna: – 
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Halálozási hely és idő 

Péter: Marki (Ukrajna), 1942. december 25., munkaszolgálatosként 

Anna: Budapest, 2002 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Domonkos Istvánné (szül. Schwarz Katalin) (Házasságkötés: 1945) 

 

Születési hely és idő 

Miskolc, 1925 

 

Hol élt még? 

Palesztina (1930-as évek), Budapest 

 

Zsidó származású? 

Igen (apja lakatos volt, munkaszolgálatosként túlélte a holokausztot, anyját és 

testvéreit Auschwitzba deportálták, nem tértek vissza) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Varrónő, majd adminisztrátor 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1990 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Anyjával együtt elpusztultak a deportálás során. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Török Lászlóné (szül. Domonkos Judit) (első házasság: 1968, férj katonatiszt volt, 

1978 körül elváltak; második férj 2000-ben meghalt. Azóta egyedül él.) 

Domonkos Péter (elvált) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Judit: nem 

Péter: nem 

 

Születési hely és idő 

Judit: Budapest, 1947 

Péter: Budapest, 1959 

 

Hol élt még? 

Judit: Kaposvár (első férjet oda helyezték) 

Péter: – 

 

Iskolai végzettség 

Judit: gimnáziumi érettségi 

Péter: egyetem, meterológus 

 

Foglalkozás 

Judit: mikrobiológiai szakasszisztens 

Péter: munkanélküli 

 

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

Judit: László nevű fiúgyermek (első házasságból), Németországban él, 

foglalkozásáról nincs adat. 

Péter: nincs gyermeke 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Domonkos Miksa (Fleischmannból magyarosított 1910-ben) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1890 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1954 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi Akadémia (KERAK) + 2 év műszaki főiskola Németországban 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: bizományos traktorkereskedő (Caterpillar cég, ill. elődje) 

A háború után: a Pesti Izraelita Hitközség főtitkára 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. Honvédség: 1911-től egyéves karpaszományos szolgálat, majd I. 

világháború, olasz front, főhadnagyként szerelt le, majd tartalékos tisztként 

többször behívták szolgálatra, és 1935-ben századosi rangot kapott. 

 

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? 

Mészáros 

(Fleischmann) 

Miklós 

(féltestvér) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Svéd védett ház: Budapest (Katona József u.) 

Gettó: Budapest (itt dolgozott) 

 

Mit csinált a háború után? 

A hitközség főtitkára volt. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Fleischmann Mór [Kalisch Rózával kötött házassága a 2. házasság, első 

feleségétől – Rosenberg Katalintól – elvált. 1. gyermeke, Fleischmann Miklós 

Mészárosra magyarosította a nevét. Több adat nincsen róla.]  

 

Születési hely és idő 

Abony (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1858 

 

Hol élt még? 

Zsámbék (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), Tök (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1897 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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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. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza) (Házasságkötés: 1889) 

 

Születési hely és idő 

Vágvecse (Nyitra vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1942 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, kóser háztartást vezetett. 

 

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. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Domonkos Miksáné (szül. Rózsa Gabriella) (Házasságkötés: 1918, válás: 1924 

körül) 

(Nevelőanya: Szabó Stefánia, özvegyasszony volt, első férj: Herzl Fülöp /?/, 

öngyilkos lett; második házasságkötés éve: 1925, tehát 4 éves kora óta nevelte 

Domonkos Istvánt, 6 éves kora óta Domonkos Pétert. Anna testvérük 1944-ig 

anyjánál nevelkedett.)   

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1900 

(Nevelőanya: nincs adat) 

 

Hol élt még? 

– 

(Nevelőanya: nincs adat) 

 

Halálozási hely és idő 

Deportálás közben (Duna magyarországi szakasza), 1944 

(Nevelőanya: Budapest, 1960) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

(Nevelőanya: nincs adat) 

 

Foglalkozás 

Adminisztrátor (a családi cégnél) 

(Nevelőanya: háztartásbeli) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

(Nevelőanya: nem volt különösebben vallásos, de péntekenként gyújtott két 

gyertyát) 
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Anyanyelv 

Magyar 

(Nevelőanya: magyar) 

 

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 

(Nevelőanya: 

nincs adat) 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

(Nevelőanya: csillagos ház /Budapest, Lövölde tér/; védett ház /Budapest, 

Katona József u./) 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Rózsa ? 

(Nevelőanya: nincs adat a szülőkről) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Bádogáru-kisüzem tulajdonosa 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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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? 

Feltehetően meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Nincs adat 

(Nevelőanya: nincs adat a szülőkről) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

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? 

Feltehetően meghalt korábban. 
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