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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Bence Miklósné (szül. Wechsler Vera) (Braunból magyarosított 1945-ben) (zsidó 

név: Eszter Rochl) 

 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1918 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Felső kereskedelmi iskola 

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: magántisztviselő 

II. világháború után: ruházati kereskedelmi központ igazgatójának titkárnője 

 

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

gyermekkorában? 

A szülők tartották a nagyünnepeket, de kóser háztartást csak a nagymama 

vezetett (a nagypapa titokban adott szalámis zsömlét az unokáknak). Valójában a 

nagymama sem tartotta szigorúan a kóser háztartásvitel szabályait (a nyaralóban 

például nem tartották), de megtartották a böjtöket, a szülők is és a nagyszülők is 

naponta imádkoztak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

– 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Bujkálás: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott: először a háború előtti munkahelyén, majd 1949-ig saját papírüzlet, 

majd egy kereskedelmi vállalatnál. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Verebélyi (Wechslerből magyarosított) Judit 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1924 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Polgári és nőipariskola 

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: kalapos 

II. világháború után: tisztviselő 

 

Hol él/élt?  

Budapest 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Bence Miklós (1945-ben magyarosított Braunról) 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1913 

 

Hol élt még? 

Brassó (1914–1917), Budapest (1917-től) 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Felső kereskedelmi érettségi 

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: üzletvezető a Fiumei Kávébehozatali Társaság egyik 

üzletében. 

II. világháború után: 4 évig volt egy saját papír- és írószer-kereskedése, majd 

elhelyezkedett a Tankönyvkiadónál, majd részt vett az államosítások 

lebonyolításában, és kikötött az élelmiszerszakmában, ahol végül felsővezető volt. 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Bence (Braun) Ferenc (Budapest, 1906 – Budapest, 1998): kereskedelmi iskolai 

érettségi; textilügynök volt; feleség: Goldner Vilma; gyermekük nem volt. 

Nauman Francescóné (szül. Braun Klára) (Szeged, 1908 – Auschwitz (?), 
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1944/45): hat elemit végzett, háztartásbeli volt, Fiuméban élt, férj kereskedő és 

háztulajdonos volt. Egy lánygyermekük volt. Az egész család elpusztult a 

deportálás során, Auschwitzban vagy az úton. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Bence Gábor  

Bence János 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem. Nem világosították fel őket a származásuk felől, a gyerekek az iskolában 

tudták meg az osztálytársaktól. 

 

Születési hely és idő 

Gábor: Budapest, 1950 

János: Budapest, 1959 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Gábor: egyetem 

János: egyetem 

 

Foglalkozás 

Gábor: szállodaigazgató 

János: nyelviskolában igazgató 

 

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

Három fiú- és egy lányunoka; nincs több adat. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Wechsler Lipót 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1882 

 

Hol élt még? 

- 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1945 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi iskola  

 

Foglalkozás 

Könyvelő, majd kereskedelmi utazó (motorolaj) 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyünnepeket megtartotta, volt imakendője, naponta imádkozott. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar honvédség, harcolt az első világháborúban, 1917-ben szerelt le. 

 

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? 

Wechsler 

Ábrahám 

Ő volt a 

legidősebb a 

testvérek közül, 

és ő nevelte föl a 

két öccsét, mert 

a szülők korán 

meghaltak. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Ortodoxok voltak, de 

külsőségekben nem 

nyilvánult meg a 

vallásosságuk. 

Wechsler Sámuel 

(Samu) 

 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Alfréd (Frédi), 

Budapesten élte 

túl a holokausztot, 

Svájcba ment, és 

egy autógyárban 

dolgozott. Ma is 

Züricben él még. 

Ortodoxok voltak, de 

külsőségekben nem 

nyilvánult meg a 

vallásosságuk. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (ott halt meg egy bomba szilánktó) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Wechsler ? 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox család volt. 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

 10



 11

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 

Wechsler ?–né (szül. Spitzer Teréz)  

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Nyitra (Nyitra vm.), 1880-as évek 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

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 

Wechsler Lipótné (szül. Kerekes Margit) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1895 

 

Hol élt még? 

Kőbánya 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1987 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: apja szatócsüzletében dolgozott (az üzletet 1936-ban 

eladták).  

II. világháború után: tisztviselő  

 

Mennyire volt vallásos?  

Járt templomba, de nincs több adat. 

 

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? 

Kerekes Jenő 

 

 

Budapest, 1890 / 

Amerikai Egyeült 

Államok vagy 

Kanada, ? 

1913-ban ment 

ki az USA-ba 

Kávéház-

tulajdonos 

(USA) 

Helén, zsidó, 

nyírségi 

származású, de 

az Egyesült 

Államokban élt. 

Két gyerek Nincs adat 

Fábián MIksáné 

(szül. Kerekes 

Ida) 

Budapest, 1893 / 

?, ? 

Nincs adat Fábián Miksa, 

Nagyszőlősön 

született. 

Jólmenő 

textilüzlete volt. 

Éva: Budapesten 

1920-ban 

született, nincs 

több adat.  

Nincs adat 

Radnai (Reich) 

Lajosné (szül. 

Kerekes 

Erzsébet) 

Budapest, 1897 / 

?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nem volt 

gyermekük 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Kerekes Arnold (Kleinbergerről magyarosított 1884-ben) 

 

Születési hely és idő 

Eger (Heves vm.), 1859 

 

Hol élt még? 

Kőbánya (1936-ig) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1937 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szatócsboltja volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyünnepeket, böjtöket megtartották, naponta imádkozott. A felesége kóser 

háztartást vezetett, ő azonban (titokban) olykor megette a sertéshúst is. A boltot 

szombaton is nyitva tartották. Hitközségi elöljáró volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Volt katona, de nincs több 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? 

Sulczer ?-né 

(szül. Fábián 

Etel) 

(A dédmama 

második 

házasságából 

született, tehát 

féltestvér.) 

Nincs adat Háztartásbeli Téglagyár (a 

Drasche 

téglagyár, ami 

Kőbányán volt, 

igazgatója volt. 

Három gyerek Nincs adat 

További hat 

testvér, ill. 

féltestvér, de 

nincs  több adat 

a dédmamáról és 

két férjéről 

(Kleinberger, ill. 

Fábián). 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 

 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Kerekes Arnoldné (szül. Adler Teréz) (Házasságkötés: 1884; Kleinbergerről 

magyarosított 1884-ben) 

 

Születési hely és idő 

Noszvaj (Borsod vm.), 1863  

 

Hol élt még? 

Kőbánya (1936-ig) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1942 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Férjével közösen szatócsboltja volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kóser háztartást vezetett (de nyáron, a balatoni nyaralóban nem ragaszkodott a 

kóser háztartáshoz), ő maga nem dolgozott szombaton, bár az üzlet nyitva volt. 

 

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? 

Adler Albert 

 

 

Nincs adat Kereskedő, 

tehetős 

ember volt 

Nem volt 

házastárs 

Nem volt 

gyermeke 

Nincs adat 

Két lány (Cili és 

Linka), nincs 

több adat. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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