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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Dósai Istvánné (szül. Hirschberger Zsuzsa) (1945-ben szüleivel együtt 

magyarosított Hollóra) (Első férje után Varga Györgyné volt.) (1. házasság: 

1950; válás: 1959; 2. házasság: 1960) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1931  

 

Hol élt még? 

Róma (Olaszország), 1984–1991 

 

Iskolai végzettség 

Külkereskedelmi főiskola  

 

Foglalkozás 

A Konsumex külkereskedelmi vállalatnál dolgozott, először üzletkötőként, majd 

végül a ruházati kereskedelmi igazgatóság igazgatója lett.  

 

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

gyermekkorában? 

Neológ családból származik. Édesanyja péntekenként gyertyát gyújtott, 

imádkozott, és megtartotta a nagyünnepeket. De inkább egyfajta 

hagyománytisztelet jellemezte a családot.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Angol, francia, olasz, német   

 

Hol volt a holokauszt idején? 
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Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Befejezte a gimnáziumot, először tisztviselőként dolgozott a Szabolcs utcai kórház 

felvételi irodáján, majd műsorbeosztóként a MOKÉP-nél, majd 30 évig a 

Konsumex Külkereskedelmi Vállalatnál volt.  
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Házastárs 

 

Teljes név 

Dr. Varga György 

Dr. Dósai István (Dornról magyarosított 1945/6-ban) 

 

Születési hely és idő 

György: Barcs (Somogy vm.), 1924  

István: Budapest, 1926  

 

Hol élt még? 

Mindkettő: Budapest 

 

 

Zsidó származású? 

Mindkettő zsidó. 

 

Anyanyelv 

Mindkettőnek magyar 

 

Iskolai végzettség 

György: közgazdasági egyetem 

István: jogi egyetem 

 

Foglalkozás 

György: főkönyvelő  (Földművelési Minisztérium), majd a Magyar Televízió 

propaganda-reklámszervezetének a vezetője 

István: katonai oktató a Repülőtiszti Főiskolán, majd az Országos Moziüzemi 

Igazgatóságnál dolgozott, később a Hungarofilm Vállalat igazgatóhelyettese, majd 

1962-től igazgatója, a Római Magyar Akadémia igazgatója (1984–1991) 

 

Halálozási hely és idő 

György: Budapest, 1995 

István: Budapest, 1991 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Varga Júlia (első házasságból) 

Dósai Tamara (második házasságból) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték zsidónak őket, „nem tekintették megbeszélendőnek”, de a lányok 

nagymamája tartotta a hagyományokat, amelyek nyilván hatottak rájuk. 

Mindkettő zsidónak tekinti magát. 

 

Születési hely és idő 

Júlia: Budapest, 1951 

Tamara: Budapest, 1962 

 

Hol élt még? 

Júlia: Bukarest, Varsó  

Tamara: – 

 

Iskolai végzettség 

Júlia: jogi egyetem 

Tamara: külkereskedelmi főiskola 

 

Foglalkozás 

Júlia: újságíró 

Tamara: egy reklámcég résztulajdonosa 

 



 

 

 

Apa 

Teljes név 

Holló Walter (Hirschbergerről magyarosított 1945-ben) 

 

Születési hely és idő 

Bécs, 1906 (Ausztria, Osztrák–Magyar Monarchia) 

 

Hol élt még? 

Budapest (1910-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1980  

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi (egyetemi/főiskolai tanulmányait apja halála miatt meg 

kellett szakítania, mert ő lett a családfenntartó) 

 

Foglalkozás 

 Háború előtt: magántisztviselő 

 Háború után: Joint konyhákat vezetett, majd színházi szervezőtitkár volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos.  

 

Anyanyelv 

Magyar, német (mindkét nyelven egyformán jól beszélt, mindkét nyelvet naponta 

használták a családtagok egymás között is) 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 
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Nem volt sorkatona. 

Munkaszolgálatos volt 1942–1944 (Baracspuszta, Bor) 

 

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? 

Bárdos Ernőné 

(szül. 

Hirschberger 

Gréte) 

Bécs, 1897 

(Ausztria, 

Osztrák–Magyar 

Monarchia) / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Német nyelvű 

levelező 

Bárdos Ernő: 

zsidó, 

katonatiszt, a 

gettóban élte túl 

a holokausztot 

Lili (?, 1919 – 

Auschwitz, 1944 

/Lengyelország/) 

 

Vallásosak voltak. 

Hirschberger 

Valéria 

Bécs, 1899 

(Ausztria, 

Osztrák–Magyar 

Monarchia) / ?, ? 

Gyermekkorá

ban meghalt. 

- - - 

Hirschberger 

Hedvig 

Bécs, 1902 

(Ausztria, 

Osztrák–Magyar 

Monarchia) /?. ? 

Gyermekkorá

ban meghalt. 

- - - 

Hirschberger 

Ottó  

Bécs, 1904 

(Ausztria, 

Osztrák–Magyar 

Monarchia) / 

Budapest, 1977 

Ügyvéd (1) Hausler 

Piroska, sváb 

származású volt, 

gépírónő, a 

házasság előtt 

betért 

(1912–2002) 

(2) Koncsek 

Ilona (nem 

zsidó) 

(1919–1996) 

Holló Iván (1954): 

franciatanár 

Holló Katalin 

(1957): ügyvéd 

Nem vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Bor (Szerbia) 

Partizán: Borból hazafelé csatlakozott a jugoszláv partizánokhoz  

 

Mit csinált a háború után? 
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Közvetlenül a háború után megszervezte a Joint konyhákat Budapesten. Később 

műszakicikk-kereskedés társtulajdonosa volt, majd a Magyar Néphadsereg 

Színháza (ma Vígszínház), illetve a Nemzeti Színház szervezőtitkára.  



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Hirschberger Joachim (ill. Ármin) 

 

Születési hely és idő 

Vámosladány (Bars vm.) 1872 

 

Hol élt még? 

Bécs, Budapest (1910-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1930 (az 1929-es gazdasági válság idején tönkrement, és öngyilkos 

lett) 

 

Iskolai végzettség 

Valószínűleg gimnáziumi érettségi 

 

Foglalkozás 

Gabonaügynök, textilgyár résztulajdonosa, lótenyésztő  

 

Mennyire volt vallásos?  

„Nagyapám már egy neológ családból származott, neki és apámnak volt imaszíja, 

és tálesze, amit magukra tettek, amikor imádkoztak.” 

 

Anyanyelv 

Magyar, német 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 
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Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében katona az első világháborúban  

 

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? 

9 testvére volt: Géza (1873), Matild (1875), Wilhelm (Vilmos) (1878), Lina (Jolán) (1879), József (1881), Irén 

(1884), Valéria (1886), Oszkár (1889), Miksa (1892). Más adat nincs róluk.  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 



 

 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Hirschberger Árminné (Joachimné) (szül. Wertheimer Netti) (Házasságkötés: 

1897) 

 

Születési hely és idő 

Nyitra (Nyitra vm.), 1874 

 

Hol élt még? 

Bécs, Budapest (1910-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest (a gettóban), 1945. január 

 

Iskolai végzettség 

Valószínűleg gimnáziumi érettségi [Föltehetően valamilyen felsőbb lányiskola. A 

nagymama korosztálya még nem tehetett érettségit. – A szerk.] 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, minden ünnepet megtartott, ortodox családból származott. 

 

 

Anyanyelv 

Német 
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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? 

Ármin (Szécsény, 1862), Mária (Nyitra, 1866), Irma (kb. 1870), Betti (kb. 1873), Regina (kb. 1868), Lotti (kb. 

1876), Rózi (kb. 1880), Jakab (kb. 1881), Malvin (kb. 1883). Annyit tudni még, hogy a család ortodox volt.  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Budapest (itt megbetegedett, és a kórházban meghalt) 

 

 



 

 

 

 

Anya 

Teljes név 

Holló Walterné (Hirschbergerről magyarosított 1945-ben) (szül. Beke Margit) 

(Házasságkötés: 1930; válás: 1950)  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1910 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1982 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

„Anyám mindenféle dolgot betartott a nagyanyám kedvéért. Tehát anyám is 

tartott minden hosszúnapot, böjtölt, meg sokáig gyújtott péntek este gyertyát. És 

fölötte gyönyörűen imádkozott, ő is egy csipke valamit terített a fejére. Neki 

világos volt, a nagyanyámnak volt fekete. És érdekes, gyönyörű 

kézmozdulatokkal a gyertya fölött imádkozott.” 

 

Anyanyelv 
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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? 

Beke Aladár 

 

 

Budapest, 1910 / 

Ukrajna, 1942 

körül  

Autószerelő Grosz Janka (?, 

1920 / Budapest, 

1944)  

Beke Tamás (szül. 

Budapest, kb. 

1942)  

Izraelben él. 

(Az anyai 

nagymama 

nevelte, majd 

árvaházban 

nevelkedett) 

Mérsékelten 

vallásosak voltak. 

Breitner 

Sándorné (szül. 

Beke Lenke) 

 

Budapest, 1912  

/ Budapest, 1960 

Háztartásbeli 

 

Breitner Sándor, 

hentesüzlete volt 

a Lehel téri 

piacon. 

György (1936) 

Judit és Éva 

(1941) 

Nem vallásosak, 

hanem inkább 

hagyományőrzők 

voltak. 

Beke Piroska 

 

Budapest, 1914 / 

Budapest, 1964 

Étteremvezet

ő, szakács 

Nem volt férje. Nem voltak 

gyerekei. 

Mérsékelten vallásos 

volt. 

Beke László 

 

Budapest, 1919 /  

Budapest, 1975 

Rendőrtiszt (a 

háború után) 

Nőtlen 

 

Nem voltak 

gyerekei. 

Nem volt vallásos. 

Beke Ibolya Budapest, 1920 / 

Budapest, 1920 

– – – – 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Téglagyár, munkaszolgálat (innét a húgával, Piroskával megszökött) 

Gettó: Budapest  

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 

 

 



 

 

 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Beke Mihály  

 

Születési hely és idő 

Dömsöd (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1885 körül  

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1944  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gazdálkodó, citerakészítő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Katolikus családból származott, de áttért a zsidó vallásra, hogy feleségül vehesse 

Sitzman Zosiát, körül is metélték, zsidó temetőbe temették, de nem élt vallásos 

életet.  

 

Anyanyelv 

Magyar  

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 
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M. kir. honvédségben az első világháborúban Isonzónál volt, és olasz 

hadifogságba esett. 

 

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? 

Beke Róza ?, ? / ?, ? 

Dömsödön élt. 

– – – Katolikus volt. 

Volt még 4 

testvér, akik a 

nagypapa 

áttérése után 

megszakították 

vele a 

kapcsolatot.  

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Súlyosan megbetegedett, kórházba került, és 1944 nyarán meghalt a kórházban. 



 

 

 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Beke Mihályné (szül. Sitzman Zosia) (Házasságkötés: 1909) 

(Valamikor az 1920-as évektől különváltan élt a férjétől, de soha nem váltak el.) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Lengyelország), 1890 körül  

 

Hol élt még? 

Dömsöd (ide került 4-5 éves korában rokonokhoz, amikor teljesen árva lett); 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1954  

 

Iskolai végzettség 

Nincs pontos adat, de írni-olvasni felnőttkorában tanult meg. 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: kóser baromfikereskedése volt a Lehel piacon 

Háború után: háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, eljárt a zsinagógába, tartotta az ünnepeket, külön étkészletet 

használtak Pészahkor.  

 

Anyanyelv 

Jiddis  

 

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? 

Nem voltak 

testvérei, anyja 

az ő születésekor 

halt meg. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest  

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 
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