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Mermelstein Márton 
      1897–1941 

Anya 
 

Mermelstein Mártonné  
(szül. Herskovits Eszter) 

1894–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Mermelstein 

Manó 
?–? 

 

Apai 
nagyanya 

 
Mermelstein 

Manóné  
(szül. Stern Netti) 

?–? 

Házastárs 
 

Bányai János 
1916–2003 

Interjúalany 
 

Bányai Jánosné 
(szül. Mermelstein Olga) 

1923 

Testvérek 
 

Mermelstein Jakab 
(Jack) 
1921 

Mermelstein Ignác 
1926 

Gyermekek 
 
Bányai Zsuzsa 

         1946 
Bányai György 

1953 

Anyai 
nagyanya  

 
Herskovits 

Jakabné  
(szül. Stern Júlia) 

1861–1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Herskovits 

Jakab 
kb.1860 –
kb.1895 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Bányai Jánosné (szül. Mermelstein Olga) (zsidó név: Bráhá) 

 

Születési hely és idő 

Bikszád, 1923 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Huszt (Csehszlovákia, ill. Máramaros vm.), Budapest (1942-től) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola (8 osztály), két ipariskola 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: női kalapos 

Háború után: bölcsődei gondozónő, bölcsődevezető, nyomdában papírgazdálkodó 

 

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

gyermekkorában? 

Vallásos volt a család, apja nagyon vallásos volt, anyja kevésbé, apja kalap nélkül 

nem ment ki utcára, nagyobb ünnepeket tartották, zsinagógába jártak, 

szombatot tartották, fiútestvérei mentek zsinagógába, étel ünnepi volt.  

 

Anyanyelv 

Magyar, jiddis  

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, angol, ruszin 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Téglagyár: Csepel (onnan hajóval Budakalászra vitték) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) 

Munkatábor: Liebau (Lengyelország, a gross-roseni koncentrációs tábor egyik 

altábora) (ott szabadult fel) 

 

Mit csinált a háború után? 

Mindenféle munkát elvállalt, végül gondozónő lett, bölcsődevezető, majd a Zrínyi 

nyomdában készletgazdálkodó. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Mermelstein Jakab (Jack) (Bergen-Belsenben volt koncentrációs táborban, de 

túlélte) 

Mermelstein Ignác (Theresienstadtban volt, de túlélte) 

 

Születési hely és idő 

Jakab: Somkútpataka, 1921 (Románia)  

Ignác: Huszt, 1926 (Csehszlovákia) 

 

Anyanyelv 

Mindkettőnek: magyar, jiddis 

 

Iskolai végzettség 

Jakab: elemi iskola (nyolc osztály) 

Ignác: elemi iskola (hat osztály), villanyszerelőnek tanult 

 

Foglalkozás 

Mindkettő: szabó 

 

Hol él/élt?  

Mindkettő:  Los Angeles (Egyesült Államok) 

 

 

Hol élt még? 

Jakab: Huszt, Budapest, Csehszlovákia (1945/46 körül ment ki), Franciaország 

(5-6 éve), Kanada 

Ignác: Budapest (1942-től), Dombóvár, Csehszlovákia (1945/46 körül ment ki), 

Izrael 

 

Gyerekek? 

Jakab: három fiúgyermek 

Ignác: két fiúgyermek 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Bányai János (Brandról magyarosítottak a szülők 1929-ben) (Házasságkötés: 

1945) 

 

Születési hely és idő 

Nagykanizsa (Zala vm.), 1916 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Zsidó származású? 

Igen (Apját, Bányai /Brand/ Adolfot [1882] és anyját, Kálmán Juditot [1891], 

valamint számos hozzátartozóját megölték Auschwitzban) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Finommechanikai műszerész, vasipari technikum, közgazdasági egyetem 

 

 

Foglalkozás 

Órás, műszaki vezető  

 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 2003 

 

 

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

foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Bányai Sándor – A háború után 1956-ig Mezőhegyesen főkönyvelő. 1956-ban 

feleségével és két gyerekével kiment Izraelbe, a kibuc narancsüzemében 

dolgozik. A háborúban két gyerekük meghalt, a háború után két gyerekük 

született egy fiú és egy lány. A fiúk katonaként halt meg Izraelben 21 éves 

korában. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Bányai Zsuzsa 

Bányai György 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Az interjúalany és férje sokat vitatkozott a valláson, férje ateista lett, ő járt 

zsinagógába, de a gyerekek nem nagyon ismerték a zsidó vallást. 

 

Születési hely és idő 

Zsuzsa: Budapest, 1946  

György: Budapest, 1953 

 

Hol élt még? 

Zsuzsa: Izrael 

György: Budapest 

 

Iskolai végzettség 

Zsuzsa: érettségi, két év konzervatórium, könyvtáros képzés 

György: nyomdai korrektor, újságíró iskola, jogi egyetemi diploma 

 

Foglalkozás 

Zsuzsa: adminisztrátor volt, majd egy könytárban dolgozott, jelenleg nyugdíjas 

György: egyetemen tanít, újságíró, könyvszerkesztő 

 

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

Zsuzsa: Gábor, 1977-ben született, egyetemista, mellette dolgozik, két évig kint 

tanult Izraelben. 

György: nincs gyermeke. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Mermelstein Márton 

 

Születési hely és idő 

Tiszaújlak (Ugocsa vm.), 1897 

 

Hol élt még? 

Sokfelé élt, vásározó volt, Bikszád (Szatmár vm., majd Románia), Huszt 

(Csehszlovákia), utolsó 15 évben Prága 

 

Halálozási hely és idő 

Theresienstadt, 1941 (Cseh–Morva Protektorátus) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola + héder 

 

Foglalkozás 

Sátoros vásározó – a huszti heti nagyvásáron árult cukorkát, gyümölcsöt, 

egyebet –, később ügynök lett (rolómintát adott el), majd egy rabbinak dolgozott 

Prágában. 
 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, minden nap ment rituális fürdőbe és zsinagógába. Kalap nélkül nem 

ment ki az utcára. Rendes kabátot és rendes inget” viselt, azaz nem a 

hagyományos haszid öltözéket, volt szakálla, de csak kis kecskeszakálla 

 

Anyanyelv 

Magyar és jiddis 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. (Szándékosan tönkretette a fülét, mert a hadseregben nem 

étkezhetett volna kóser módon.) 

 

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? 

Mermelstein Líbi 

 

 

 

?, 1895 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Munkácson élt. 

Nincs adat 

 

 

 

Férje 57 évesen 

halt meg 

Auschwitzban. 

Judit nyolc évesen, 

Olga kilenc évesen 

halt meg 

Auschwitzban. 

Nincs adat 

?-né (szül. 

Mermelstein 

Zseni) 

?, ? /  Szolnok, ? 

(fiatalon halt 

meg tüdőbajban) 

Szolnokon élt. 

Nincs adat Férje utazó 

ügynök volt, 

Kárpátalját járta 

 

Három lány 

(Manci, Etus, Ella), 

Manci 2003-ban 

még él 

Nincs adat 

?-né (szül. 

Mermelstein 

Olga) 

?, ? / Izrael, ? 

Olga még a 

háború előtt 

kiment  

Palesztinába, ott 

élt 

Nincs adat Nincs adat Van egy lánya és 

egy fiúunokája, ők 

Amerikában élnek 

Nincs adat 

Mermelstein 

Tamara 

Nincs adat 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

?-né (szül. 

Mermelstein 

Dóra) 

?, ?/ ?, ? 

Budapesten élt, 

deportálták, 

életben maradt 

Nincs adat Férje éhen halt a 

budapesti 

gettóban 

Kislánya életben 

maradt a 

budapesti gettóban 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Theresienstadt (Cseh–Morva Protektorátus) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Mermelstein Manó 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1930-as évek vége-1940-es évek eleje 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Fésűsmester volt, fésűt gyártott és árult vásárokon. 

 

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. 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Mermelstein Manóné (szül. Stern Netti) 

 

Születési hely és idő 

Csenger (Szatmár vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Fiatalon meghalt. 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Férjével együtt vásározó kereskedő volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

 Nincs adat 

 

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? 

Herskovits 

Jakabné (szül. 

Stern Júlia) 

(interjúalany 

másik 

nagymamája) 

 

Csenger 

(Szatmár vm.), 

1861/ Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Remetemezőn 

(Románia, ill. 

Szatmár vm.) 

élt. 

Háztartásbeli kb. 1860–1895, 

Bikszádon éltek, 

kocsmáros volt. 

7 gyermekük volt 

(lásd: anya 

testvérei) 

Nincs adat 

Stern Sámuel Budapesten élt, 

túlélte a háborút. 

Tanító 

 

Felesége is tanító 

volt. 

Lánya rákban 

meghalt, fia dr. 

Sömjén Pál 

ügyvéd. 

 

 

Stern Herman ?, ? /  

Theresienstadt, 

1940-es évek 

eleje (Cseh–

Morva 

Protektorátus) 

 

Érsekújváron élt. 

“Gazdag 

földesúr volt” 

Nincs adat Valószínűleg nem 

volt gyermeke 

Nincs adat 

Stern Mózes ?, ?/ ?, ? 

Erdélyben élt. 

Nincs adat Nincs adat Olga, valószínűleg 

Kolozsváron élt 

(Románia).  

 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Mermelstein Mártonné (szül. Herskovits Eszter) 

 

Születési hely és idő 

Bikszád (Szatmár vm.), 1894 

 

Hol élt még? 

Férje vásározó kereskedő (is) volt, ezért sokfelé éltek; majd legtovább Huszton 

(Csehszlovákia) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nem járt iskolába. 

 

Foglalkozás 

Varrónő, cseléd 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyobb ünnepeket tartotta. 

 

Anyanyelv 

Jiddis, 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? 

Herskovits 

Sámuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bikszád (Szatmár 

vm.)?, 1879 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Vecsésen élt. 

Kántortanító Auschwitzban 

halt meg 63 

évesen. 

Öt gyereke volt. 

(1) Halmos László, 

bankigazgató volt, 

43 évesen 

munkaszolgálatra 

vitték, meghalt.  

(2) Ernő 

(Salgótarjánban élt 

a családjával): 

szintén 

munkaszolgálatos 

volt, meghalt, 

felesége (Elza) és 

3 éves gyermeke 

Auschwitzban halt 

meg. 

Nincs adat 

Herskovits Dezső 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bikszád (Szatmár 

vm.)?, 1882 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Dombóváron 

(Tolna vm.) élt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kántortanító 

 

Felesége is 

Auschwitzban 

halt meg 58 

évesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tíz gyerek:  

(1) Károly:  

Dombóvárról 

behívták 

munkaszolgálatra 

26 éves korában, 

nem jött vissza.  

(2) Olga: Pesten 

bujkált.  

(3) Klári: Pesten 

bujkált.  

(4): Jolán: túlélte 

a háborút. 

Miksa, Jenő, Lajos: 

munkaszolgálatban 

voltak és túlélték a 

háborút. 

Többi gyerekről 

nincs adat. 

Vallásos volt. 
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Herskovits Hanna 

 

 

 

 

 

 

Bikszád (Szatmár 

vm.), 1886 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Kolozsváron élt. 

Nincs adat Nincs adat Két gyerek: Frida 

32 évesen, Márton 

28 évesen halt 

meg 

Auschwitzban. 

Nincs adat 

Herschkovits 

Sára 

 

 

 

             

Bikszád (Szatmár 

vm.), 1888 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Szinérváralján 

(Szatmár vm.) 

élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Sámuel Lajosné 

(szül. Herskovits 

Fáni) 

Bikszád (Szatmár 

vm.), 1894 /  

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Remetemezőn 

(Szatmár vm.) 

élt. 

Nincs adat Sámuel Lajos, 

Auschwitzban 

halt meg 52 éves 

korában. 

 

Két gyerek: Éva és 

József, 

Auschwitzban halt 

meg. 

Nincs adat 

Herskovits Pál ?, ? / New York, 

? (USA) 

Munkaszolgálatos 

volt, de túlélte a 

háborút, háború 

után kivándorolt 

New Yorkba. 

Nincs adat Nincs adat Nem volt gyereke. Nincs adat 

Herskovits Miksa Rákban halt 

meg. 

Nincs adat Nincs adat Volt egy fia, János. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Herskovits Jakab 

 

Születési hely és idő 

Csenger (Szatmár vm.), 1860 körül  

 

Hol élt még? 

Bikszád (Szatmár vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Bikszád (Szatmár vm.),1895 körül 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kocsmáros 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 

Herskovits Jakabné (szül. Stern Júlia) 

 

Születési hely és idő 

Csenger (Szatmár vm.), 1861 

 

Hol élt még? 

Bikszád (Szatmár vm.), Remetemező (Szatmár vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Járt iskolába. 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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? 

Mermelstein 

Manóné (szül. 

Stern Netti) 

Bővebben lásd az apai nagyanyánál. 

Stern Sámuel ?, ?/?, ? 

Budapesten élt, 

túlélte a háborút 

tanító ? Anna, tanítónő 

volt. 

Lánya rákban 

meghalt, fia dr. 

Sömjén Pál 

ügyvéd, az 1990-

es évek elején halt 

meg.  

Nincs adat 

Stern Mózes Erdélyben lakott Nincs adat Nincs adat Olga, valószínűleg 

Kolozsváron élt. 

Nincs adat 

Stern Herman ?, ? / 

Theresienstadt, 

1940-es évek 

eleje (Cseh–

Morva 

Protektorátus) 

 

Érsekújváron élt. 

“Gazdag földesúr volt”, nincs több adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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