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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

B. K.-né (szül. B. E.) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1926. június 27. 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

A háború előtt: polgári iskola  

A háború után: közgazdasági technikum 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: varrónő 

A háború után: gyári minőségellenőr (részlegvezető), majd a Fővárosi Kézműipari 

Vállalatnál meós  

 

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

gyermekkorában? 

Neológok voltak. Nem voltak vallásosak, de a nagyünnepeken bezárták az 

üzletet, és ünnepi vacsorát csináltak. Édesanyja péntek este gyertyát gyújtott, 

ünnepekkor imádkozott, és elment a zsinagógába. A háztartás nem volt kóser, de 

nem használtak disznózsírt, és nem ettek disznóhúst. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

– 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (Dob utca) 

Halálmenet: Budapest–Harka 

Munkatábor: Harka (sáncásás) 

Koncentrációs tábor: Lichtenwörth (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

1950-ig a családi edényüzletben dolgozott. Utána a Felvonógyárba került, és 

segédmunkás volt a mintaraktárban, majd minőségellenőr (meós) lett előszőr a 

Felvonógyárban, majd a Fővárosi Kézműipari Vállalatnál.  
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Testvérek 

 

Teljes név 

B. G. (B.-ről magyarosított 1950-ben)  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1929. március 14. 

 

Anyanyelv 

Magyar  

 

Iskolai végzettség 

A II. világháború előtt: polgári iskola 

A II. világháború után: nyomdaipari szakiskola (nyomdai gépmester vizsga) + 

újságíró főiskola 

 

Foglalkozás 

1950–1956: újságíró (először a honvédség lapjánál, aztán a MÁV lapjánál volt 

rovatvezető) (Magyarországon) 

1956-tól nyugdíjazásáig: gépmester a legnagyobb svéd újságkiadó nyomdájában 

(Svédországban) 

 

Hol él/élt?  

Stockholm (1956 óta) (Svédország) 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Gyerekek? 

Három fiú: csak az első született Magyarországon, de hármuk közül egyik sem 

vallja magát zsidónak, svéd az anyanyelvük, magyarul nem tudnak, svédnek 

tekintik magukat.) (B. G. első felesége zsidó volt, a második nem, de az első 

feleségnek sem volt zsidó identitása.) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

B. K. (Br.-ból magyarosított 1946 körül) (Házasságkötés: 1947) 

 

Születési hely és idő 

Ózd (Borsod vm.), 1915 

 

Hol élt még? 

Miskolc (Borsod vm.), Budapest (1945-től) 

 

Zsidó származású? 

Igen. Fiatalkorában jesivába is járt, de később nem tartotta a vallást. (A 

holokauszt idején Debrecenben bújkált, a debreceni deportáltak egy részével 

került Strasshofba 1944 nyarán.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Kirakatrendező, dekoratőr (A háború után az Illatszer dekorációs részlegét 

vezette.) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1987 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

B. G.: meghalt a deportálás során. 

 

 

 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Egy gyermek. Az interjúalany kérésére nincs további adat. 

 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

B. Á. 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1894 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Günskirchen, 1944/5 (Ausztria)  

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola + géplakatos tanonc (3 év a MIKÉFE tanonciskolájában) 

 

Foglalkozás 

Géplakatos, majd edénykereskedő (saját üzlet, amelyben zománcedényt, vasárut, 

üveget és porcelánt árultak)  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. A nagyünnepeken nem ment zsinagógába, de bezárta az 

üzletet. Jom Kipurkor böjtölt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az első világháborúban szanitéc volt. A második világháborúban vöröskeresztes 

szanitéc és sofőr Esztergomban.  

 

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? 

B. B. 

 

?, ? / Argentína, 

? 

Az I. világháború 

után vándorolt ki 

Buenos Airesbe 

(Argentina). 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

B. K. 

 

?, ? /?, az 1920-

as években 

meghalt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

B. D. ?, ? / Szeged, az 

1960-as években 

halt meg 

Szegeden élt. A 

holokauszt alatt 

Ausztriába vitték 

(Strasshof). 

Utazó 

(paprikaügyn

ök) 

Nincs adat Lány, a 2000-es 

években halt meg.  

Nincs adat 

B. J. 

 

 

?, ? / Budapest, 

az 1960-as 

években halt 

meg. 

 

Budapesten élt. 

Utazó ügynök Nincs adat 2 saját gyermek és 

egy nevelt lány. 

(1) fiú: az Adria 

Biztosító 

igazgatója volt, 

1938-ban a 

zsidótörvények 

miatt 

elbocsátották, 

munkaszolgálatra 

vitték 1942-ben, 

és később eltűnt. 

(2) lány: Újvidékre 

ment férjhez, és az 

újvidéki 

Nincs adat 
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vérengzésben 

ölték meg a 

családjával együtt. 

(3) Nevelt lány: ő 

katolikus volt, és a 

háború alatt 

bújtatta a 

nevelőszüleit. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Esztergom-Tábor 

Bujkálás: 1944 márciusa után Budapesten bujkált a csillagos házban, majd 

elhurcolt lánya keresésére indult. Nem tudni, milyen előzmények után került 

végül Mauthausenba, onnan pedig Günskirchenbe.  

Koncentrációs tábor: Mauthausen, Günskirchen (Ausztria) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

B. I. 

 

Születési hely és idő 

Nagyszöllős (Ugocsa vm.), 1855 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1930 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szabó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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 

B. I.-né (szül. K. K.) (K. az interjúalany apjának gyermekkorában meghalt, 

mindössze annyi tudható róla, hogy Budapesten halt meg.) 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Anya 

 
Teljes név 

B. Á.-né (szül. S. E.) (Házasságkötés: 1923) 

 

Születési hely és idő 

Tiszabő (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1902  

 

Hol élt még? 

Törökszentmiklós (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), Budapest (1923-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1970 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: a háztartást vezette, és férjének segített a család 

edényüzletében, vásárra is járt a férjével.  

A háború után: 1950-ig saját edényüzletét vezette, utána lánya háztartásában 

élt. Semmilyen jövedelemforrása nem volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt. Péntek este volt bárhesz és ünnepi vacsora, de szombaton nyitva 

volt az üzlet. A nagyünnepeken bezárták az üzletet. Ilyenkor elment a Dohány 

utcai zsinagógába. Jom Kipurkor böjtölt. Nem vezetett kóser háztartást, de 

disznóhúst nem ettek, disznózsírral nem főztek. 

 

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? 

S. S. 

 

 

Tiszabő, ? / ?, 

1944/5 (a 

deportálás 

során halt 

meg) 

Dévaványán 

(Jász-Nagykun-

Szolnok vm.) 

élt. 

Kereskedő 

Dévaványán  

 

Nincs adat Nem volt Nincs adat 

S. J.-né (szül. 

S. P.) 

 

Tiszabő (Jász-

Nagykun-

Szolnok vm.), ? 

/ Budapest, 

1970-es évek 

Törökszentmikl

óson ment 

férjhez, majd 

Budapestre 

költöztek. A 

férjével a 

budapesti 

gettóban volt a 

háború alatt. 

Háztartásbeli 

 

S. J., 

vaskereskedése 

volt 

(1) Lány: 

keresztény férje 

volt, az bújtatta 

őt.  

(2) Fiú: 

munkaszolgálatban 

Kiskunhalason 

agyonverték. 

 

 

 

Nincs adat 

S. A. 

 

Tiszabő (Jász-

Nagykun-

Szolnok vm.), ? 

/ Budapest, 

1950-es évek 

Kunhegyesen 

(Jász-Nagykun-

Szolnok vm.) 

éltek. 

Órás  Kétszer 

házasodott, első 

feleség neve Aliz 

volt, feltehetően 

Auschwitzban 

halt meg.  

Első házasság: fiú 

(meghalt 

Auschwitzban); 

Második házasság 

(1945 után): egy 

fiú. 

Nincs adat 

G. S.-né (szül. S. 

I.) 

Tiszabő (Jász-

Nagykun-

Kereskedő, a 

törökszentmikl

G. S., ő is 

Auschwitzban 

Nem volt. Nincs adat 
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 Szolnok vm.), ? 

/Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország

) 

Törökszentmikl

óson éltek. 

ósi családi 

szatócsboltot 

vezette.  

 

halt meg. 

B. E.-né (szül. S. 

E.) 

 

Tiszabő (Jász-

Nagykun-

Szolnok vm.), ?  

/ Budapest, 

1987 

Törökszentmikl

óson, majd 

Budapesten 

éltek. 

Eladó a 

törökszentmikl

ósi családi 

szatócsüzletben 

 

B. E. Veronika Nincs adat 

S. L. 

 

Tiszabő (Jász-

Nagykun-

Szolnok vm.), ?  

/ Budapest, 

1994 

Törökszentmikl

óson éltek. 

Cipész S. I.  Két gyerek, akik a 

háború után 

születtek, és 

Budapesten élnek. 

Nincs adat 

G. J.-né (szül.  S. 

L.) 

 

Tiszabő (Jász-

Nagykun-

Szolnok vm.), ?  

/ Budapest, 

1950-es évek 

Háztartásbeli Goldberger 

József, zsidó 

Egy gyerek, az 

1980-as években 

halt meg, Buenos 

Airesben 

(Argentína) 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (Dob u.) 

Gettó: Budapest (Nyár u.) 

 

Mit csinált a háború után? 

Kereskedő volt, majd háztartásbeli. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

S. G. 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Tiszabő (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), Törökszentmiklós (Jász-Nagykun-Szolnok 

vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Törökszentmiklós (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1930-as évek eleje 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Suszter, később szatócsboltja volt 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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 

S. G.-né (szül. L. A.) 

 

Születési hely és idő 
 

Tiszabő (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Törökszentmiklós (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) (1914/8-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Törökszentmiklós (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1939 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli volt, majd a férje halála után a családi szatócsboltot vezette. 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyünnepeket megtartották. Ros Hásánákor és Jom Kipurkor bezárták az 

üzletet.  Nem voltak kóserek, de nem ettek disznóhúst, és disznózsírral sem 

főztek.  

 

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? 

L. A. 

 

Budapesten élt a 

családjával, a 

holokausztban 

halt meg. 

Könyvkötő 

 

S. P. 

(Az ő testvére az 

anya egyik 

testvérének volt 

a férje.) 

3 gyerek: Az egyik 

keresztény 

emberhez ment 

férjhez, és az 

bújtatta, a másik 

lány az anyjukkal 

bujkált a háború 

alatt.  

Nincs adat 

Lánytestvér Budapesten élt. Étkezdéje volt 

a Dob 

utcában 

   

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 


	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományoka
	Anyanyelv
	Milyen egyéb nyelveken beszél?
	Hol volt a holokauszt idején?
	Mit csinált a háború után?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Anyanyelv
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Hol él/élt?
	Hol élt még?
	Gyerekek?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Zsidó származású?
	Anyanyelv
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Halálozási hely és idő
	Gyermekek

	Teljes név
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	Hol volt a holokauszt idején?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	Hol volt a holokauszt idején?
	Teljes név
	Hol volt a holokauszt idején?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Hol volt a holokauszt idején?
	Mit csinált a háború után?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	Hol volt a holokauszt idején?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Hol volt a holokauszt idején?

