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Friedmann Gyula 
1888–1969 
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Friedmann Gyuláné  
(szül. Deutsch Eszter) 

1886–1944/45 
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Friedmann 

Sándor 
?–? 
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?–? 
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Bernáth Edit 
1947 

Bernáth Márta 
1949 

Bernáth Vivien 
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Házastárs 
 

Bernáth László 
1925 

Interjúalany 
 

Bernáth Lászlóné 
(szül. Friedmann Izabella) 

1926

Testvérek 
Friedmann Erzsébet 

1920–1944 
Friedmann Sándor 

1923 
Binét ?-né 

(szül. Friedmann Irén) 
1925 

Anyai nagyanya  
 

Deutsch Sámuelné 
(szül. Schwartz 

Perl) 
1880-as évek – 
1930-as évek 

 

Anyai 
nagyapa  

 
Deutsch 
Sámuel 

1870-es évek – 
1930-as évek 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Bernáth Lászlóné (szül. Friedmann Izabella) 

 

Születési hely és idő 

Soltvadkert (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1926 

 

Hol élt még? 

Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) (1946–1948), Budapest (1948–1949), 

Szombathely (Vas m.) (1950–1955), Bécs (Ausztria) 

 

Iskolai végzettség 

Valószínűleg elvégezte a polgári iskolát. 

 

Foglalkozás 

Soltvadkerten kitanulta az órás szakmát: a háború után órás volt, majd az Órás 

Szövetkezetben könyvelő.  

 

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

gyermekkorában? 

A család szigorúan az ortodox vallási előírásoknak megfelelően élt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, angol 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Soltvadkert, Kecskemét; Theresienstadt (Cseh–Morva Protektorátus (ott 

szabadult fel) 

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

Munkatábor: Duderstadt (a buchenwaldi koncentrációs tábor altábora, 

Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Friedmann Erzsébet 

Friedmann Sándor 

Binét ?-né (szül. Friedmann Irén) 

 

Születési hely és idő 

Erzsébet: Soltvadkert (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1920 

Sándor: Soltvadkert (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1923 

Irén: Soltvadkert (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1925 

 

Anyanyelv 

Mindenkinek: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Erzsébet: nincs adat 

Sándor: jesiva 

Irén: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Erzsébet: nincs adat 

Sándor: a háború után még Soltvadkerten kitanulta a szabóságot, de nem 

dolgozott a szakmájában. A jeruzsálemi egyetemen dolgozott (valószínűleg fizikai 

munkásként). 

Irén: itthon nem volt állásban; Izraelben gazdálkodók. 

 

Hol él/élt?  

Erzsébet: Soltvadkert (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 

Sándor: Palesztina/Izrael (1948-ban ment ki) 

Irén: Izrael  

 

Hol élt még? 

Erzsébet: – 

Sándor: – 

Irén: Hőgyész (Tolna m.) (Ide ment férjhez; a férj paksi származású, Binét nevű 

hőgyészi bőrkereskedő volt; népes családjából a háború után egyedül ő maradt 

életben); az 1940-es évek végén kivándoroltak Izraelbe. 
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Gyerekek? 

Erzsébet: – 

Sándor: nincs gyermeke. 

Irén: 5 fia született (egy fiának 3 gyereke van, a többieknek 10-12-14). 

 

Halálozási hely és idő 

Erzsébet: Auschwitz, 1944/5 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Bernáth László (Házasságkötés: 1946) 

 

Születési hely és idő 

Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1925 

 

Hol élt még? 

Soltvadkert (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) (1945), Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm.) (1946–1948), Budapest (1949), Izrael, Bécs (kb. 1951-től) 

 

Zsidó származású? 

Igen (A szülők Auschwitzban haltak meg. Ő maga a munkaszolgálatot követően 

Dachauban volt koncentrációs táborban, majd Kaferingben és Nürndorfban 

munkatáborban.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Jesivába járt 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

3 fiú és 4 lánytestvére volt. Egy lány kivételével, aki Sárvárra ment férjhez, 

mindenki Kiskőrösön lakott. A legidősebb fiútestvére a Szovjetunióban halt meg 

munkaszolgálatban, a következő Borban, a többi testvére pedig Auschwitzban. A 

két legidősebb lánytestvérnek ekkor már gyermekei is voltak, ők is elpusztultak.  
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Gyermekek 

 

Teljes név 

?-né (szül. Bernáth Edit) 

?-né (szül. Bernáth Márta) (Elvált) 

?-né (szül. Bernáth Vivien) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Zsidónak nevelték őket. 

 

Születési hely és idő 

Edit: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1947 

Márta: Budapest, 1949 

Vivien: Bécs, 1958 (Ausztria) 

 

Hol élt még? 

Edit: Budapest, Szombathely (Vas m.), Bécs (kb. 1955-től) 

Márta: Izrael (kb. 1949–1955/56), Bécs 

Vivien: – 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

 

 

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

Mártának 4 gyermeke van, a gyerekeket a férj neveli (Márta  beteg); Editnek két 

gyermeke van (férj Magyarországon született, szülei itt élnek) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Friedmann Gyula 

 

Születési hely és idő 

Boldogasszony (Moson vm.), 1888 

 

Hol élt még? 

Pozsony, Soltvadkert (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Izrael, 1969 (1951 óta élt Izraelben) 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi érettségi 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: textilkereskedő (rőfösüzlete volt) 

Háború után: az államosításig megvolt az üzlete, majd 1951-től haláláig bolti 

eladó volt Izraelben. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Naponta kétszer járt el a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Német, de nagyon jól beszélt magyarul. 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

KuK, első világháborúban az olasz fronton volt szanitéc. 

 

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? 

Fiútestvér ?, ?/ ?, ? 

Csornán élt 

Textilüzlete 

volt 

Nincs adat 
Nincs adat 

Nincs adat 

Nem tudni, volt-e 

több testvére. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkatábor: Strasshof (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

1951-ig Soltvadkerten élt, az államosításig megvolt az üzlete, 1947 körül 

feleségül vett egy özvegyasszonyt, majd 1951-ben feleségével együtt kivándorolt 

Izraelbe a feleség ott élő lányához. Élete végéig egy szuvenírüzletben volt eladó. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Friedmann Sándor 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen, 1930-as évek 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt. 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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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 

Firedmann Sándorné (szül. Rechnitzer Ráchel) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat  

 

Hol élt még? 

Csorna (Sopron vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Textilüzlete volt 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt. 

 

Anyanyelv 

Valószínűleg német. 

 

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? 

Nincs adat 

 

Mit csinált a háború után? 

Nincs adat 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Friedmann Gyuláné (szül. Deutsch Eszter) 

 

Születési hely és idő 

Soltvadkert (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1896 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944/45 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli (ő örökölte apjától a rőfösüzletet, amelyet aztán a férje vezetett). 

 

Mennyire volt vallásos?  

Szigorúan betartották a vallás előírásait. Parókát viselt. 

 

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? 

Négy fiútestvér, a legfiatalabbnak textilkereskedése volt, a másik három borkereskedő volt, lánytestvér, aki 

Kiskőrösre ment férjhez. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Soltvadkert, Kecskemét 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Deutsch Sámuel (Zsidó név: Smuel) 

 

Születési hely és idő 

Dunapentele (Fejér vm.), 1870-es évek 

 

Hol élt még? 

Soltvadkert (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Soltvadkert (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1930-as évek 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szatócsüzlete volt és borkereskedése, jómódúak voltak 

 

Mennyire volt vallásos?  

Szigorúan betartották az ortodox vallási előírásokat. (Egyébként a nagypapa 

felmenői között katolikusok is voltak, sőt egy katolikus püspök is.) 

 

Anyanyelv 

Magyar (de beszéltek jiddisül is) 
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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? 

Deutsch ? 

(fiútestvér) 

 

 

Dunapentele 

(Fejér vm.), ? / 

?, ? 

Dunapentelén 

élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Vallástalan volt. 

?-né (Deutsch ?) 

(lánytestvér) 

 

Dunapentele, ? / 

?, ?  

Soltvadkerten 

élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Deutsch Sámuelné (szül. Schwartz ?) (Zsidó név: Perl) 

 

Születési hely és idő 

Soltvadkert (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1880-as évek 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Soltvadkert (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Szigorúan ortodoxok voltak, a nagymama parókát hordott. 

 

Anyanyelv 

Magyar (de beszéltek jiddisül is) 

 

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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