
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

B. S.  
?–1922 

Anya 
 

B. S.-né 
(szül. S. Gizella) 

1877–1965 
 

Apai 
nagyapa 

 
B. ? 
?–? 

 
 

Apai 
nagyanya 

 
B. ?-né  
(szül. ?) 

?–? 
 

Házastárs 
 

S. András 
1912–1997 

Interjúalany 
 

S. Andrásné 
(szül. B. Anna) 

1917

Testvérek 
 

B. Erzsébet 
1911 
B. Pál 

1914–1991 

Gyermekek 
 

Lány  
1943 
Fiú  

1947

Anyai 
nagyanya  

 
S. Hermanné 

(szül. ? Hermina) 
1855–1941 

Anyai 
nagyapa  

 
S. Herman 

?–? 
 



 

 

Az interjúalany és családja 

Teljes név:  

S. Andrásné (szül. B. Anna) (S-ből magyarosított 1955-ben) 

 

 

Születési hely és idő:  

Miskolc (Borsod vm.), 1917 

 

 

Hol élt még? 

Rákospalota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1928-tól), Budapest (1932-től), Csömör 

(Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1941–47), Svédország (1945–46), Budapest (1947-

től) 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári 

1 év titkárnői, kereskedelmi szaktanfolyam 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: 17–18 évesen több irodában dolgozott rövid ideig. 

A háború után: 1945–46-ban Svédországban ruhagyári betanított munkás,  

1946-tól háztartásbeli (közben táskavarrás, kendőárusítás, harisnyakészítés, 

szobakiadás). 

 

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

gyermekkorában? 
 

Apja vallásos ortodox családból származott, de nem volt vallásos. Anyja családja 

neológ volt, nem voltak nagyon vallásosak. Zsinagógába ritkán jártak. Péntek 

este anyja gyújtott gyertyát. Pészahra voltak külön edények, és volt külön húsos 

és tejes edény. Böjtöltek is. 

 2



 3

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Németül megérteti magát (valaha olvasott, beszélt svédül, mára lényegében 

elfelejtette a nyelvet). 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

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

Munkatábor: Kraków-Płaszów (Lengyelország), Mühlhausen (Buchenwald 

altábora, Németország)  

 

Mit csinált a háború után? 

Svédországba került utókezelésre. 1946 májusában hazajött, 1947-ben 

megszületett második gyereke, háztartásbeli lett. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

B. Erzsébet (Házasságkötés: 1947; válás: 1948) 

B. Pál (Házasságkötés: 1942) 

 

Születési hely és idő 

Erzsébet: Miskolc (Borsod vm.), 1911 

Pál: Miskolc (Borsod vm.), 1914 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Erzsébet: érettségi előtt hagyta abba a kereskedelmit a család nehéz anyagi 

helyzete miatt. 

Pál: műegyetem (a háború után) 

 

Foglalkozás 

Erzsébet: tisztviselő, újságíró 

Pál: a háború előtt: elektrotechnikus, a háború után mérnök (felesége 

iparművészeti főiskolát végzett neves ruhatervező volt) 

 

Hol él/élt?  

Erzsébet: Budapest (1927–28, majd 1932-től) 

Pál: Budapest (1932-től) 

 

Hol élt még? 

Erzsébet: Rákospalota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1928–1932) 

Pál: Rákospalota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1928–1932) 

 

Gyerekek? 

Erzsébet: nincs 

Pál: fiú (1943), lány (1953) 
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Halálozási hely és idő 

Pál: Budapest, 1991 
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Házastárs 

 

Teljes név 

S. András  (Házasságkötés: 1941) (S-ből magyarosított 1955-ben)  

 

 

Születési hely és idő 

Csömör (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1912 

 

 

Hol élt még? 

Budapest (1947-től) 

 

Zsidó származású? 

Anyja osztrák származású, nem volt zsidó, de jövendőbeli férje kívánságára áttért 

a zsidó vallásra.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Főiskola 

 

Foglalkozás 

A háború után fuvarozással foglalkozott, tagja volt a MATEOSZ-nak. Az 

államosítás után üzemmérnökként dolgozott. 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1997 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Gizella – (Csömör, 1915 – Budapest, 1968), érettségi, háztartásbeli volt, férje a 

háború előtt a csendőrségnél dolgozott tisztviselőként, a háború után különböző 

üzletekkel próbálkozott, de sikertelenül. Lányuk ügyvéd, unokájuk neves 

tévészemélyiség.  
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Lány  

Fiú  

 
Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

A felekezet nélküliek voltak, nem akarta, hogy sérülékenyek legyenek e miatt. 

Amíg anyja élt [1965], tartották a zsidó ünnepeket. Ezeken a gyerekek is részt 

vettek, de nem voltak rájuk igazán fölkészítve. Nem választotta tudatosan szét a 

gyerekeknek a zsidó és a keresztény ünnepeket.  

Lánya is, fia is zsidó érzésű, de erősen asszimilálódtak. A keresztény ünnepeket 

tartják. Házastársaik más vallásúak, a gyerekeik, unokáik is. Templomba nem 

járnak. 

 

Születési hely és idő 

Lány – Budapest, 1943 

Fiú – Budapest, 1947 
 
 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Lány – 3 diplomája van (kertészmérnök, közgazdász, menedzser) 

Fiú – Államigazgatási Főiskola 

 

Foglalkozás 

Lány – nyugdíjas 

Fiú – tisztviselő (főtanácsosi rangban) 

 

Halálozási hely és idő 
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Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)? 

Lány – 2 fiú  

Fiú – 1 fiú és 1 lány 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

B. S.  

 

Születési hely és idő 

Újvidék (Bács-Bodrog vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Miskolc (Borsod vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Gyöngyös (Heves vm.), 1922 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi 

 

Foglalkozás 

MÁV-tisztviselő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos ortodox családból származott, de ő maga nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az első világháborúban szolgált. A fronton fejsérülést kapott. Évekig ápolták. 

1922-ben Gyöngyösön meghalt. Ott is temették el a zsidó temetőben.  

 

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? 

Fiú Nincs adat     



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

B. ? (Semmit nem tud róla) 

 

 
 
 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

B ?-né (Semmit nem tud róla.) 
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Anya 

 
Teljes név 

B. S.-né (szül. S. Gizella) (Házasságkötés: 1901) 

 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1877 

 

Hol élt még? 

Miskolc (Borsod vm.), Rákospalota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1928–1932), 

Budapest (1932-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1965 

 

Iskolai végzettség 

Házitanító tanította testvéreivel együtt, iskolába nem járt, nincs arról adat, hogy 

vizsgákat is tett volna, nagyon művelt és olvasott volt. 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Templomba nem járt, de a nagyünnepeket haláláig megtartotta, péntekenként 

gyertyát gyújtott. 

 

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? 
Sz. (S.) Imre 

Magyarosított, az 

1900-as évek 

elején. 

?, 1880-as évek 

/ Budapest, 

1940-es évek 

Budapesten élt.  

Nem 

dolgozott 

Ilona Vera – Amerikában 

él, anyja 1960-ban 

kiment hozzá. 

Kikeresztelkedett, 

kereszténynek nevelte 

gyermekét. 

Sz. (S.) Gyula 

Magyarosított, az 

1900-as évek 

elején. 

?, 1879 / 

Budapest, kb. 

1967 

Budapesten élt. 

Újságíró „Fáni” Magda Kikeresztelkedett, 

kereszténynek nevelte 

gyermekét. 

Sz. (S.) Endre (ő 

volt a 

legfiatalabb 

testvér) 

Magyarosított, az 

1900-as évek 

elején. 

?, ? /  

Frankfurt, 1960-

as évek (Német 

Szövetségi 

Köztársaság) 

Gyártulajdono

s 

1. Darvas Lili 

(meghalt) 

2. Ilona (Imre 

özvegye) 

Nem volt Kikeresztelkedett.  

Sz. (S.) István 

Magyarosított, az 

1900-as évek 

elején. 

?, ? /  

Hatvan (Heves 

vm.), 1925 

Budapesten élt. 

Mérnök Első feleségétől 

elvált, 

újranősült. 

Klári Kikeresztelkedett, 

kereszténynek nevelte 

gyermekét. 

S. ?-né  

(S. Irén) 

 

 

?, 1870-es évek 

eleje / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Apja testvére 

vette feleségül. 

8 fiú Nincs adat 

?-né 

(S. Mária) 

 

 

?, 1870-es évek 

eleje /  

Budapest, kb. 

1967 

Háztartásbeli Hivatásos 

katona,  

jómódúak voltak. 

Judit Szombatista lett. 

?-né 

(S. Jolán) 

 

 

?, kb. 1887 / 

Tel-Aviv, kb. 

1967 (Izrael) 

1950 körül 

települt ki a 

férjével Izraelbe. 

Háztartásbeli Aranyműves, 

Izraelben halt 

meg. 

Margit,  1909–

Theresienstadt, 

1944 (Cseh–Morva 

Protektorátus). 

Első házasságából 

született István 

nevű fiát a szülei 

magukkal vitték 

Izraelbe. Második 

férje nem volt 

zsidó, abból a 

házasságból nem 

volt gyerek. 

Háztartásbeli volt. 

Artúr, 1938-ban 

Palesztinába ment 

családostól, onnan 

Nincs adat 
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az 1950-es 

években 

Kanadába. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Budapest  

 

Mit csinált a háború után? 

Már idős volt, Bözsi lányával élt haláláig. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Sz. (eredetileg S.) Herman (S.-ből magyarosított feleségével és fiaival együtt az 

1900-as évek elején) Mindössze annyi tudható róla, hogy magyar anyanyelvű 

volt, neológ, foglalkozására nézve pedig gazdatiszt, akinek saját birtoka is voltak 

többfelé, nem tudni, hol. 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Sz. Hermanné (született ? Hermina) (S.-ből magyarosított férjével és fiaival 

együtt az 1900-as évek elején) 

 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1855 

 

Hol élt még? 

Több helyen éltek, végül Budapesten. 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1941 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ, haláláig tartotta az ünnepeket, zsidó temetőben temették el. 

 

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? 
Br. Hazai Samu 

(féltestvér) 

(Apja Kohnból 

magyarosított) 

 

 

Rimaszombat, 

1851 (Habsburg 

Birodalom) / 

Budapest, 1942 

Kassán, majd 

Budapesten élt. 

Katonatiszt, 

honvédelmi 

miniszter, 

politikus, 

1927-től 

felsőházi tag 

Juhász Mária Két fiú, egy lány Apja kitért (katolikus 

volt) 
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