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Apa 
 

 Leicht Géza 
1905–1974 

Anya 
 

Leicht Gézáné  
(szül. Herczfeld Teréz) 

1906–1970 

Apai 
nagyapa 

 
Leicht Mózes 

Móric   
1868–1929 

 

Apai nagyanya 
 

Leicht Mózes 
Móricné  

(szül. Diamant 
Ida)  

1869–1922 

Házastárs 
 

Leicht Ferencné 
(szül. Szöllős 

Veronika) 
1937

Interjúalany 
 

Leicht Ferenc 
1929 

Testvérek 
 

Nincsenek 

Gyermekek 
 

Leicht László  
1957 

Leicht György  
1963

Anyai 
nagyanya  

 
Herczfeld Lipótné 

(szül. Weisz  
Malvin Mária) 

1881–1929 

Anyai 
nagyapa  

 
Herczfeld Lipót 

1881–1929 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Leicht Ferenc (zsidó név: Jehuda Árje) 

 

Születési hely és idő 

Keszthely (Zala vm.), 1929 

 

Hol élt még? 

Nagykanizsa (?–1948), Gedera (Izrael, 1949–1951), Budapest (1951–) 

 

Iskolai végzettség 

Kandó Kálmán Műszaki Főiskola 

 

Foglalkozás 

Elektroműszerész, elektrotechnikus (Egyesült Izzó), üzemmérnök (Beloiannisz 

Híradástechnikai Gyár), gyártásprogramozó (Élelmiszeripari Gépgyár), 

végtermékellenőr (Trakisz, azaz Transzformátor, Röntgen, Ipari Készülék 

Szövetkezet), tervező (Fővárosi Csatornázási Művek), idegenvezető (IBUSZ), 

tolmács (Izraeli Nagykövetség) 

 

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

gyermekkorában? 

Nem voltak vallásosak, már a nagyszülők sem, noha az apai nagyapa samesz 

volt, akinek „kötelessége” volt őrizni a hagyományokat, de ő sem számított 

vallásosnak. A szülei „nemcsak hogy ugyanúgy öltöztek, mint a helybeliek, de 

disznót is öltek. A legteljesebb mértékben asszimilálódtak. Semmilyen mértékben 

nem volt ünneptartás”. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Jiddis, héber, német 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Izraeli Védelmi Hadsereg (1948–1950), Magyar Néphadsereg (1951–1953) 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nagykanizsa 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott, családot alapított, elvégezte a főiskolát. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nincsenek 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

Leicht Ferencné (szül. Szöllős Veronika) (Házasságkötés: 1956) 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1937 

 

Hol élt még? 

Budapest (1950/1–) 

 

Zsidó származású? 

Igen (1944-ben Strasshofba deportálták a szülőkkel és nagyszülőkkel együtt, 

onnan Frainba és Znaimba kerültek /mindkettő: Cseh–Morva Protektorátus/.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Pénzügyi és Számviteli Főiskola 

 

Foglalkozás 

Betanított munkás (Egyesült Izzó), eladó (VASEDÉNY), könyvelő (Üvegipari 

Szövetkezet), rendszerszervező (FŐTAXI, TANORG, azaz Tanácsi Ipari Vállalatok 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Szöllős Katalin (Szeged, 1950): egyetemet végzett, közgazdász, 1973-ban 

férjhez ment Kanadába. Jelenleg is ott él a férjével, háztartásbeli, egy lánya van. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Leicht László (zsidó név: Dan) 

Leicht György 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen 

 

Születési hely és idő 

László: Budapest, 1957 

György: Budapest, 1963 

 

Hol élt még? 

László: Ros Há-ájim (Izrael) 

 

Iskolai végzettség 

László: ELTE Természettudományi Kar (matematika szak) 

György: – 

 

Foglalkozás 

László: fejlesztő 

György: – 

 

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

László: Moria (1988), Jáel (1990), Noá (1997) (László felesége itthon: magyar–

történelem szakos tanár, Izraelben óvónőképző, gyógypedagógia) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Leicht Géza 

 

Születési hely és idő 

Nagyszakácsi (Somogy vm.), 1905 

 

Hol élt még? 

Somogycsurgó, Nagykanizsa, Keszthely (1929 körül), Nagykanizsa (Zala vm.), 

Budapest (1957–) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1974 

 

Iskolai végzettség 

3 év gimnázium (a nyolcosztályosból), tanonciskola 

 

Foglalkozás 

Pék (saját pékműhellyel és üzlettel), raktáros (Chinoin) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, a szülei sem, noha az édesapjának sameszként „kötelessége” 

volt őrizni a hagyományokat, de ő sem tartotta magát vallásosnak. Leicht Géza 

és a felesége Nagykanizsán „nemcsak hogy ugyanúgy öltöztek, mint a helybeliek, 

de disznót is öltek. A legteljesebb mértékben asszimilálódtak. Semmilyen 

mértékben nem volt ünneptartás”. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar kir. Honvédség: kiképzés 1935, határőr 1938 

 

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? 

Balázs Vilmosné 

(korábban: 

Hirschler 

Imréné) (szül. 

Leicht Júlia) 

 

Modor (Pozsony 

vm.), 1898 / 

Budapest, 1984 

A háború előtt 

Nagykanizsán 

élt, a háború 

után 

Budapesten. 

A holokausztot 

Auschwitzban 

(Lengyelország), 

Gelsenkirchenbe

n és 

Sömmerdában 

élte át 

(Buchenwald 

altáborai, 

Németország). 

Varrónő 1. Hirschler 

Imre, házasság: 

1937; 

özvegyember 

volt két 

gyerekkel 

(Magda 14 éves, 

Gyuri 4 éves), 

mindhármukat 

elpusztították 

Auschwitzban 

1944-ben 

2. Balázs Vilmos; 

házasság 

Nagykanizsán 

(szintén 

özvegyember, 

feleségét és 

leányát megölték  

Auschwitzban 

1944-ben).  

Nem volt. Nem voltak 

vallásosak. 

Leicht Olga 

 

 

Modor (Pozsony 

vm.), 1899 / 

Budapest, 1992 

A háború előtt 

Somogycsurgón 

élt, a háború 

után 

Budapesten. 

A holokauszt 

Élelmiszerbolt

i eladó 

Nem volt férje. Nem volt 

gyermeke. 

Nem volt vallásos. 
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alatt Bergen-

Belsenben 

(Németország) 

volt, majd utána 

1 évig 

Svédországban. 

Rosenberg 

Gyuláné (szül.  

Leicht Frida) 

 

Enying 

(Veszprém vm.), 

1904 / Budapest, 

1957 

1942/3-ban 

költözött 

Budapestre a 

férjével. 

Háztartásbeli Rosenberg 

Gyula, meghalt a 

munkaszolgálat 

során. 

Rosenberg Miklós 

(Nagykanizsa /Zala 

vm./, 1930 – 

Debrecen, 1992) 

Révészre 

magyarosított 

1951-ben. 

1946–1951 és 

1956–1962/3 

között Izraelben 

élt, felesége nem 

volt zsidó. 

Nem voltak 

vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Csáktornya, Gödöllő (1943), Veszprém (1944) 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott mint pék, 1957–ben pedig a feleségével Budapestre költözött a fiához. 

Ekkortól a fővárosban élt, és nyugdíjazásáig raktárosként dolgozott. A felesége 

halála után két évvel újranősült. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Leicht Mózes Móric 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Pozsony vm.), 1868 

 

Hol élt még? 

Modor (Pozsony vm.), Enying (Veszprém vm.) (kb. 1900–?), Nagyszakácsi 

(Somogy vm.), Csurgó (Somogy vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Csurgó (Somogy vm.), 1929 

 

Iskolai végzettség 
 

4 elemi, jesiva 

 

Foglalkozás 

 

Hitközségi alkalmazott (samesz)  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, de „kénytelen volt vallásos lenni, ha akart, ha nem”.  

 

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. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Leicht Mózes Móricné (szül. Diamant Ida) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Pozsony vm.), 1869 

 

Hol élt még? 

Modor (Pozsony vm.), Enying (Veszprém vm.), Nagyszakácsi (Somogy vm.), 

Csurgó (Somogy vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Csurgó (Somogy vm.), 1922 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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 

Leicht Gézáné (szül. Herczfeld Teréz) (Házasságkötés: 1928) 

 

Születési hely és idő 

Veszprém (Veszprém vm.), 1906 

 

Hol élt még? 

Nagykanizsa (Zala vm.), Keszthely (Zala vm.) (1929 körül), Nagykanizsa (Zala 

vm.), Budapest (1957–) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1970 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola (2 osztály), tanonciskola 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: pék (saját pékműhellyel és üzlettel) 

A háború után: pék, majd függetlenített párttitkár (1956 előtt), leltározó 

(Vasedény) (1956 után) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, a férjével Nagykanizsán „nemcsak hogy ugyanúgy öltöztek, 

mint a helybeliek, de disznót is öltek. A legteljesebb mértékben asszimilálódtak. 

Semmilyen mértékben nem volt ünneptartás”. 

 

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? 

Sternberger 

Gyuláné (szül. 

Herczfeld Vilma) 

 

 

?, 1904 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország), 

Nagykanizsán 

éltek. 

Háztartásbeli Sternberger 

Gyula, 

festékkereskedő. 

Munkaszolgálatb

an halt meg 

1945–ben. 

Sternberger László 

(Nagykanizsa /Zala 

vm./, 1943 –

Auschwitz, 1944 

/Lengyelország/).  

Nem voltak 

vallásosak. 

Berger Jenőné 

(szül. Herczfeld 

Gizella) 

 

 

?, 1905 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nagykanizsán 

éltek. 

Háztartásbeli Berger Jenő, 

kocsmáros. 

Deportálták és 

megölték őt is. 

Berger Pál 

(Nagykanizsa /Zala 

vm./, 1929 –

Auschwitz, 1944 

/Lengyelország/) 

Nem voltak 

vallásosak. 

Vermes 

Wortmann 

Ferencné (szül.  

Herczfeld Ilona) 

 

 

Veszprém (?),  

1911 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nagykanizsán 

éltek. 

Háztartásbeli Vermes 

Wortmann 

Ferenc,  

tisztviselő. 

Munkaszolgálatb

an halt meg, 

1944–ben. 

Gyerekük nem 

volt. 

Nem voltak 

vallásosak. 

Lusztig Istvánné 

(szül. Herczfeld 

Irma) (Mimi) 

 

 

Veszprém (?), 

1914 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nagykanizsán 

éltek. 

Háztartásbeli Lusztig István 

(később Mátéra 

magyarosított). A 

háború után 

újranősült, az új 

házasságban két 

lánya született. 

1956-ban 

családjával 

elhagyta 

Magyarországot. 

Lusztig Péter 

(Nagykanizsa /Zala 

vm./, 1937– 

Auschwitz, 1944 

/Lengyelország/) 

Lusztig József 

(Nagykanizsa /Zala 

vm./, 1943 – 

Auschwitz, 1944 

/Lengyelország/)  

Nem voltak 

vallásosak. 

Eisinger Jenőné 

(szül. Herczfeld 

Erzsébet) 

 

Veszprém (?), 

1918 / Amerika, 

1998  

Nagykanizsán 

éltek, 

Auschwitzban 

Háztartásbeli Eisinger Jenő, 

könyvkereskedő.

1944–ben halt 

meg 

Auschwitzban 

(Lengyelország). 

Amerikában egy új 

házasságból két 

lánya és egy fia 

született. 

Nem voltak 

vallásosak. 
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(Lengyelország), 

majd Bergen-

Belsenben 

(Németország) 

volt. 

Schnitzer 

Ferencné (szül.  

Herczfeld Etelka) 

 

 

Veszprém (?), 

1919 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nagykanizsán 

éltek. 

Háztartásbeli Schnitzer Ferenc, 

(Sarlósra 

magyarosított), 

ékszerész. 

Kommunistaként 

internálták, 

munkaszolgálato

s volt, túlélte, 

Debrecenbe 

költözött, újra 

megnősült, két 

gyereke 

született. 

Schitzer Iván 

(Nagykanizsa /Zala 

vm./, 1942 – 

Auschwitz, 1944 

/Lengyelország/)  

Nem voltak 

vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nagykanizsa 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Bergen-Belsen (Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott, mint pék, ill. párttitkár, 1957–ben pedig a férjével Budapestre 

költöztek a fiához. Ekkortól a fővárosban élt, és nyugdíjazásáig leltárszorzóként 

dolgozott. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Herczfeld Lipót (zsidó név: Jehuda Árje) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1881 

 

Hol élt még? 

Tilaj (Zala vm.), Veszprém (Veszprém vm.), Nagykanizsa (Zala vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Nagykanizsa (Zala vm.), 1929 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Pék 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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 

Herczfeld Lipótné (szül. Weisz Malvin Mária) 

 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1881 

 

Hol élt még? 

Tilaj (Zala vm.), Veszprém (Veszprém vm.), Nagykanizsa (Zala vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Nagykanizsa (Zala vm.), 1929 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem volt vallásos. 

 

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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