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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 
Apai 

nagyanya 

Apa 
 

Hollander Salamon  
1899–1944 

Anya 
 

Hollander Hanna 
(szül. Klein Hanna) 

1898–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Hollander  

Jakab  
1850-es évek – 

1933 

 
Hollander 
Jakabné  

(szül. ? Ella) 
1850-es évek – 

1944 

Anyai 
nagyanya  

Anyai 
nagyapa  

  
Klein Izraelné  Klein Izrael 
(szül. ? Gitta) 1852–1944 
1854–1944  

Gyermekek 
 

Hollander Alekszandr 
1952–1997 

 

Testvérek 
 

Adler Róza  
(szül Hollander Róza) 

1924 
Hollander  Ábrahám 

1929–1944  
Hollander Gizella 

1935–1944  
Hollander Mihály 

1937–1944  
 

Házastárs 
 Interjúalany 

Hollander Magdaléna  
(szül ? Magdaléna) Hollander Jakab 

1928 – ? 1927  
Szvetlana Hollander 

(szül. Szvetlana 
Pogorelij) 

1938 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Hollander Jakab (zsidó név: Jankl) 

 

Születési hely és idő 

Beregkövesd, 1927 (Csehszlovák Köztársaság) 

 

Hol élt még? 

Beregszász (1951-től), Ungvár (1993/4-től) 

 

Iskolai végzettség 

A háború előtt: 9 évig tanult (vagy az alapiskolát végezte el, vagy 4 osztályt az 

alapiskolában és 4 osztályt polgáriban. Nem tudható, miért járt 9 évig iskolába).  

A háború után: valamilyen gyorstalpalót végzett a kijevi kereskedelmi főiskola 

levelező tagozatán. 

 

Foglalkozás 

Az élelmiszer-forgalmazási részleg igazgató-helyettese Beregszászon (Nem 

tudható, hogy a párt- vagy az állami apparátusban dolgozott-e.) 

 

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

gyermekkorában? 

Az interjúalany szülei nagyon vallásosak voltak. Megtartották a zsidó tradíciókat, 

és megtartottak minden ünnepet. Zsinagógába jártak minden nap, az apjának 

pajesza volt és szakálla, és mindig fedett fővel járt. Az anyja kendőt hordott. A 

gyerekeket is nagyon vallásos szellemben nevelték. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Magyar, cseh, ruszin, német, orosz, ukrán 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Kötelező sorkatonai szolgálat a Szovjet Hadseregben, 1947–1951 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Beregszász (Bereg vm.) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz, Gross-Rosen (ma: Rogoznica) (a sachsenhauseni 

tábor egyik altábora), Ebensee (a mauthauseni koncentrációs tábor egyik 

altábora) 

Halálmenet: a gross-roseni koncentrációs tábor valamelyik altáborából az 

ausztriai Ebensee-be.  

 

Mit csinált a háború után? 

Katona volt, majd az élelmiszer-forgalmazási részleg igazgató-helyettese 

Beregszászon, majd 15 évet ült börtönben. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Adler Róza (szül. Hollander) (zsidó név: Ruhl) (Férj: Sam Adler, texasi zsidó 

család fia, amerikai katonaként járt Budapesten, házasságkötés: 1945.) 

Hollander Ábrahám (zsidó név: Ávrum) 

Hollander Gizella (zsidó név: Gitl) 

Hollander Mihály (zsidó név: Mendel) 

 

Születési hely és idő 

Róza: Beregkövesd, 1924 (Csehszlovák Köztársaság) 

Ábrahám: Beregkövesd, 1929 (Csehszlovák Köztársaság) 

Gizella: Beregkövesd, 1935 (Csehszlovák Köztársaság) 

Mihály: Beregkövesd, 1937 (Csehszlovák Köztársaság) 

 

Anyanyelv 

Mindegyiküknek jiddis 

 

Iskolai végzettség 

Róza: 8 osztályos magyar nyelvű elemi iskola (Csehszlovákia) 

Ábrahám: 6 osztály magyar nyelvű elemi iskolában 

Gizella: 3 osztály magyar nyelvű elemi iskolában 

Mihály: még nem járt iskolába 

 

Foglalkozás 

Róza: gyártulajdonos (ruhagyár, valamint ruhaboltok) 

Ábrahám: iskolás volt 

Gizella: iskolás volt 

Mihály: gyerek volt 

 

Hol él/élt?  

Róza: Sydney (Ausztrália) 

 

Hol élt még? 

Róza: Budapest (1939–1946), Texas (Egyesült Államok) (1946–?) 
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Gyerekek? 

Róza: Ernest (1952), Nyina (1955)  

Ábrahám: nem volt 

Gizella: nem volt 

Mihály: nem volt 

 

Halálozási hely és idő 

Ábrahám: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Gizella: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Mihály: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Hollander Magdaléna (szül. ? Magdaléna) (Házasságkötés: 1951, válás: 1962 

körül) 

Szvetlana Hollander (szül. Szvetlana Pogorelij) (Házasságkötés: 1977) 

 

Születési hely és idő 

Magdaléna: Beregszász, 1928 (Csehszlovák Köztársaság) 

Szvetlana: Csernyigov, 1938 (Szovjetunió) 

 

Hol élt még? 

Magdaléna: Budapest (1973-tól) 

Szvetlana: Beregszász, Ungvár (egyetemi évek), Novoszibirszk (3 év), 

Beregszász, Ungvár (1993/4-től) 

 

Zsidó származású? 

Egyikük sem zsidó. 

 

Anyanyelv 

Magdaléna: magyar 

Szvetlana: orosz 

 

Iskolai végzettség 

Magdaléna: 6 osztályos magyar nyelvű elemi iskola 

Szvetlana: orvosi egyetem 

 

Foglalkozás 

Magdaléna: háztartásbeli 

Szvetlana: orvos 

 

Halálozási hely és idő 

Magdaléna: nincs adat 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Magdaléna: nem volt 

Szvetlana: húg, Ljubov Pogorelij (szül. Csernyigov, 1939 [Szovjetunió]), 

zenetanár, nem ment férjhez; öcs, Eduard Pogorelij (szül. Csernyigov, 1941 

[Szovjetunió]), egy ungvári gyárban főmérnök, házas, egy lánya van, Natalja. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Alekszandr Hollander (zsidó név: Slojme) (Gyakorlatilag az apja nélkül nőtt fel, 

aki 1959–1975 között börtönben volt. Anyja 1973-ban távozott Budapestre. 

Alekszandr alkoholista lett, részegen embert ölt, majd öngyilkos lett. Felesége 

már korábban elvált tőle, és fiával együtt áttelepült Budapestre.) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték zsidónak, de születésekor körülmetélték. Egyáltalán nem tekintette 

magát zsidónak. 

 

Születési hely és idő 

Beregszász, 1952 (Szovjetunió) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

10 osztályos orosz nyelvű általános iskola. 

 

Foglalkozás 

Bolti eladó 

 

Halálozási hely és idő 

Beregszász, 1997 (Ukrajna) 

 

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

Hollander Ernő (1974), Budapesten él, üzletember. 
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Apa 

 

Teljes név 

Hollander Salamon (zsidó név: Slojme) 

 

Születési hely és idő 

Drágabártfalva (Bereg vm.), 1899  

 

Hol élt még? 

Beregkövesd  

 

Halálozási hely és idő 

Ebensee, 1945 (Ausztria)  

 

Iskolai végzettség 

7 osztályos rutén elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Szatócs 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, megtartott minden zsidó tradíciót és ünnepet. Szombatonként és 

minden zsidó ünnepen eljárt a zsinagógába, pajeszt és szakállt viselt, mindig 

fedett fővel járt. Szabadidejében a Tórát és a Talmudot tanulmányozta. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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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? 

Ickovics ?-né 

(szül. Hollander 

?) (nővér) 

 

 

Drágabártfalva  

(Bereg vm.),  

? / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Ickovics ?, zsidó, 

fuvaros, 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

4 gyerekük volt 

Erneszt Jickovics 

1926-ban 

született, ma az 

USA-ban él. A 

többi gyerek 

Auschwitzban halt 

meg 1944-ben. 

Nagyon vallásos 

ortodox család volt.  

Leánytestvér 

(név ismeretlen) 

 

 

Drágabártfalva 

(Bereg vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli ? 

Auschwitzban 

halt meg 1944-

ben. 

Nincs adat Nincs adat 

Hollander ? 

 

 

Drágabártfalva 

(Bereg vm.), ? / 

USA, 1947  

Első világháborús 

rokkant és 

kitüntetett, 

Budapesten 

lakott, 1944-ben 

mentességet 

kapott, a háború 

után, 1946-ban 

Amerikába 

költözött. 

Mint 

hadirokkant 

és sok magas 

rangú 

kitüntetés 

tulajdonosa, 

magas állami 

járadékban 

részesült. 

Egyedülálló 

 

Nem volt Nincs adat 

Hollander Berkó 

(zsidó név: Berl) 

(öcs) 

 

Drágabártfalva 

(Bereg vm.), 

1903 / 

Beregkövesd, 

1968 

(Szovjetunió) 

Nincs adat Két felesége volt. 

(1) Auschwitzban 

halt meg. 

(2) Beregkövesd, 

1924 

(Csehszlovák 

Első házasságból 4 

gyerek, mind 

meghalt 

Auschwitzban, 

második 

házasságból egy 
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Köztársaság) / 

Beregszász, 

2000 (Ukrajna) 

lány, Ella Hollander 

(sz. 1950), orvos, 

Beregszászon él, 

egyedülálló. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Beregszász (Bereg vm.) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz, Gross-Rosen (a sachsenhauseni tábor egyik 

altábora), Ebensee (a mauthauseni koncentrációs tábor egyik altábora) (ott 

meghalt) 

Halálmenet: a gross-roseni koncentrációs tábor valamelyik altáborából az 

ausztriai Ebensee-be. 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Hollander Jakab (zsidó név: Jankl) 

 

Születési hely és idő 

Kárpátalja (Magyarország), 1850-es évek 

 

Hol élt még? 

Drágabártfalva 

 

Halálozási hely és idő 

Drágabártfalva, 1933 (Csehszlovák Köztársaság) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Cipész, de volt kb. tíz hektár (17 kh) földje is. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt. Minden tradíciót megtartott, követte a kóserságot. 

Imaházba járt szombatonként. Az ünnepeken eljárt a zsinagógába. Otthon is 

megtartott minden ünnepet. Pajeszt és szakállt visel, mindig fedett fővel járt. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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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. 



 

 14

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Hollander Jakabné (szül. ? Ella) 

 

Születési hely és idő 

Kárpátalja (Magyarország), 1850-es évek 

 

Hol élt még? 

Drágabártfalva  

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt. Megtartott minden zsidó tradíciót és ünnepet. Követte a 

kóserság előírásait. Parókát hordott. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Beregszász (Bereg vm.) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 16

 
Anya 

 
Teljes név 

Hollander Hanna (szül: Klein Hanna) (Házasságkötés: 1919) 

 

Születési hely és idő 

Beregkövesd (Bereg vm.), 1898 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt. Megtartott minden zsidó tradíciót és ünnepet. Követte a 

kóserság előírásait. Parókát hordott. 

 

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? 

Hollander Sára 

(zsidó név: 

Szure) (nővér) 

Beregkövesd 

(Bereg vm.), 

1898 előtt / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Beregkövesden 

élt. 

Cukrászdája 

volt 

Beregkövesde

n. 

Nincs adat Sok gyerek volt, 

de nincs adat 

Nagyon vallásosak 

voltak. 

Nővér Beregkövesd 

(Bereg vm.), 

1898 előtt / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Beregkövesden 

élt.  

Háztartásbeli 

 

Nincs adat Sok gyerek volt, 

de nincs adat 

Nagyon vallásosak 

voltak. 

Nővér Beregkövesd 

(Bereg vm.), 

1898 előtt / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Salánkon élt. 

Háztartásbeli Volt, nincs adat. Sok gyerek volt, 

de csak egy lányról 

tudni (Sára), aki 

túlélte a 

holokausztot, és 

visszatért 

Kárpátaljára. 

Nagyon vallásosak 

voltak. 

Nővér Beregkövesd 

(Bereg vm.), 

1898 előtt / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Salánkon élt 

Háztartásbeli Nincs adat Sok gyerek volt, 

de nincs adat 

Nagyon vallásos volt. 

Nővér Beregkövesd 

(Bereg vm.), 

1898 előtt / 

Pozsony, 1970-

es évek 

(Csehszlovákia) 

A háború előtt 

Nagymihályon 

élt.  

Nincs adat Volt, elpusztult a 

holokauszt 

során. 

Két lányról tudni, 

akik Pozsonyban 

élnek. 

Nincs adat. 

További 5 nővér, Mindegyik Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 
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1910 körül 

kivándoroltak 

Amerikába.  

Beregkövesd 

(Bereg vm.), 

1898 előtt /?, ? 

Báty Beregkövesd 

(Bereg vm.), 

1898 előtt / 

Beregkövesd, 

1935 

(Csehszlovákia) 

Nincs adat Zsidó feleség, 

szintén elhunyt 

1935-ben, 

Beregkövesden. 

6 gyerek, a szülők 

halála után két 

gyereket az apai 

nagymama vett 

magához, Szerénát 

(Sára), aki 1927 

körül született, 

Hollander Jakab 

szülei nevelték 

tovább.  

Nagyon vallásosak 

voltak. 

Báty Beregkövesd 

(Bereg vm.), 

1898 előtt / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Beregkövesden 

élt. 

Nincs adat Nincs adat Sok gyerek volt, 

de nincs adat 

Nagyon vallásosak 

voltak. 

Báty Beregkövesd 

(Bereg vm.), 

1898 előtt / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Salánkon élt. 

Nincs adat  Nincs adat  Sok gyerek volt, 

de nincs adat 

Nagyon vallásosak 

voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Beregszász (Bereg vm.) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Klein Izrael (zsidó név: Jiszróel) 

 

Születési hely és idő 

Beregkövesd (Bereg vm.), 1852 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Beregszász (Bereg vm.), 1944 (a gettóban halt meg) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Fuvaros 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt. Minden tradíciót megtartott, követte a kóserságot. 

Imaházba járt szombatonként. Az ünnepeken eljárt a zsinagógába. Otthon is 

megtartott minden ünnepet. Pajeszt és szakállt visel, mindig fedett fővel járt. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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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? 

Gettó: Beregszász (Bereg vm.) (ott meghalt) 

 



 

 21

 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Klein Izraelné (szül. ? Gitta) 

 

Születési hely és idő 

Beregkövesd melletti falu (Bereg vm.), 1854 

 

Hol élt még? 

Beregkövesd  

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt. Megtartott minden zsidó tradíciót és ünnepet. Követte a 

kóserság előírásait. Parókát hordott. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Beregszász (Bereg vm.)  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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