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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Bognár Pálné (szül. Mermelstein Éva) (Apját Marmorsteinnek hívták, de az 

iskolában elírták a nevet, és így lettek a gyerekek Mermelsteinek.) 

 

Születési hely és idő 

Gyöngyös (Heves vm.), 1929 

 

Hol élt még? 

Budapest (1956 óta) 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári, 2 kereskedelmi, szűcsiskola, mérlegképes könyvelői tanfolyam 

 

Foglalkozás 

Könyvelő, számviteli osztályvezető 

 

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

gyermekkorában? 

Vallásos családból jön. Szigorúan betartották a kóser étkezés szabályait, 

imádkoztak minden nap, minden pénteken gyertyát gyújtottak. Az édesanyja 

parókát hordott. Az ünnepeket nagyon komolyan tartották. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Gyöngyös 

Gyűjtőtábor: Hatvan 

Koncentrációs tábor: Auschwitz-Birkenau (Lengyelország), Kraków-Płaszów 

(Lengyelország), Zschopau (DKW autógyár, Drezda mellett, Németország), 

Theresienstadt (Cseh-Morva Protektorátus) 

 

Mit csinált a háború után? 

Kitanulta a szűcsszakmát, és egy évet dolgozott is szűcsszalonban (1947–49), 

könyvelő volt a Gyöngyös-Egervidéki Borforgalmi Vállalatnál (1949–56), majd 

könyvelő lett a VI. kerületi Kézműipari Vállalatnál, majd csoportvezető 

statisztikus a VILLÉRT-nél, majd osztályvezető a dunavarsányi Petőfi TSZ-nél 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Márvány Pál (Mermelsteinről magyarosított az 1960-as években) (Túlélte a 

koncentrációs tábort.) 

Mermelstein Endre 

Kiss Ernőné (szül. Mermelstein Klára) (Túlélte a koncentrációs tábort – Auschwitz-

Birkenau, Kraków-Płaszów, Zschopau, Theresienstadt) 

Mermelstein László 

Két testvér, Erzsike és Ernő, akik kiskorukban, még Bognár Pálné születése előtt 

elhunytak. 

 

Születési hely és idő 

Pál: Besenyőtelek (Heves vm.), 1909 

Endre: Gyöngyös (Heves vm.), 1914 

Klára: Gyöngyös (Heves vm.), 1919  

László: Gyöngyös (Heves vm.), 1924 

 

Anyanyelv 

Mindenkinek magyar 

 

Iskolai végzettség 

Pál: orvosi egyetem (Prága) 

Endre: Országos Rabbiképző Intézet 

Klára: kereskedelmi iskola (a háború előtt) 

László: az Országos Rabbiképző Intézetbe járt, amikor elvitték munkaszolgálatra. 

 

Foglalkozás 

Pál: orr-fül-gégész orvos 

Endre: kereskedő és 3 évig egy kis konzervüzem tulajdonosa 

László: rabbiképzős volt a deportáláskor 

Klára: könyvelő (Budapest), kórházban dolgozott, majd utazási irodában, végül 

saját utazási irodát nyitott (Montreal, Kanada) (Férje építészvállalkozó.) 

 

Hol él/élt?  

Pál: Budapest 

Endre: Gyöngyös 

László: Budapest (tanulmányok) 

Klára: Montreal (Kanada) (1956-ban disszidált a családjával) 
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Hol élt még? 

Klára: Budapest (1949–1956) 

Endre: Budapest  

 

Gyerekek? 

Pál: 1 lánya van, orvos, a Zsidó Szeretetkórházban dolgozik. (Pál felesége nem 

volt zsidó származású.) 

Klára: 1 lánya és 2 unokája van.  

 

Halálozási hely és idő 

Pál: Budapest, 1998  

Endre: Dachau, 1944 (Németország) 

László: Melk, 1944 (Ausztria) 



 6

Házastárs 

 

Teljes név 

Bognár Pál (Házasságkötés: 1949; válás: 1957 körül) 

 

Születési hely és idő 

Gyöngyös (Heves vm.), 1925 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Zsidó származású? 

Nem  

 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi érettségi 

 

Foglalkozás 

Textilbolti alkalmazott 

 

 

Halálozási hely és idő 

Gyöngyös (Heves m.), 1966 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Öt testvére volt, az alany csak kettőt ismert, de már meghaltak. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Bognár Endre 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték zsidónak. Nem metélték körül, nem csinálta meg a bár micvót sem. 

Nem tekinti magát zsidónak, magyarnak tartja magát.  

 

Születési hely és idő 

Gyöngyös (Heves m.), 1951 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Iskolai végzettség 

Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar 

 

 

Foglalkozás 

Építészmérnök 

 

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

Nincsenek, nincs felesége. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Marmorstein Rudolf 

 

Születési hely és idő 

Szolyva (Bereg vm.), 1878 

 

Hol élt még? 

Dormánd (Heves vm.), Besenyőtelek, Gyöngyös (Heves vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Jesiva 

 

Foglalkozás 

Tanító, majd kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, tartották a szombatot, zsinagógába jártak, kóserül étkeztek. 

 

Anyanyelv 

Magyar, de beszélt jiddisül is. 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Szanitéc volt az első világháborúban, 1914–1918 

 

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? 

Marmorstein 

Izidor 

?, ? / Pittsburg, ? 

(Egyesült 

Államok) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Katzver 

Salamonné (szül. 

Marmorstein 

Fáni) 

Szolyva (Heves 

vm.), ? / ?, ? 

Nincs adat Katzver Salamon Harry Kay: 

Londonban élt és 

halt meg. 

Katzver Mariska 

(Nagyszőlős 

/Ugocsa vm./, ? / 

Auschwitz, 1944 

[Lengyelország]) 

Etti Katzver 

(London) 

Pipi Fried 

(elhunyt) 

Nincs adat 

Összesen kb. 24 (fél)testvér volt a nagyapa három házasságából, de nem tartották velük a kapcsolatot. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Gyöngyös 

Gyűjtőtábor: Hatvan 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Marmorstein Herman  

Az interjúalany nem ismerte, születése előtt meghalt. Csak annyit tud róla, hogy 

Szolyván (Bereg vm.) élt, három felesége volt, és vallásos volt.  

 

 

 

 

 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona). Az interjúalany nem ismerte, 

meghalt a születése előtt, semmit nem tud róla. 
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Anya 

Teljes név 

Marmorstein Rudolfné (szül. Lorber Paula) 

 

Születési hely és idő 

Gyöngyös (Heves vm.), 1885 

 

Hol élt még? 

Dormánd (Heves vm.) (Gyermekkortól házasságig), Besenyőtelek, Gyöngyös  

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox zsidó volt, parókát hordott, kóserül főzött, pénteken gyertyát gyújtott. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

 12



 13

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? 

Lorber Ernő ?, ? / ? 

(Magyarország), 

1918 

Nincs adat Nem volt. Nem voltak. Nincs adat 

Grossné (szül. 

Lorber Rózsi) 

?, ? / Budapest, 

1980-as évek 

 

Kb. 1938-ig 

Debrecenben 

éltek, aztán 

Budapesten. 

Nincs adat Gross ?: meghalt 

tbc-ben a háború 

előtt 

Irén és Ilonka az 

1990-es években haltak 

meg Budapesten. 

Ernő (1924): Haifán él 

(Izrael). 

László: a Dunába lőtték 

1944-ben. 

Rózsika: Auschwitzban 

halt meg 1944-ben. 

Nincs adat 

Friedmann 

Jakabné  

(szül. Lorber 

Bella) 

?, ? /  Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

 

Dormándon éltek 

az édesapjával. 

együtt.  

Szatócsüzlete 

volt az 

édesapjával 

együtt. 

Friedmann Jakab: 

meghalt 

Auschwitzban. 

Ikerlányok, meghaltak 

Auschwitzban. 

Ortodoxok 

voltak, Bella 

parókát 

hordott. 

? Ernőné (szül. 

Lorber Irén) 

?, ? /  Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

 

Hajdúnánáson 

éltek. 

Nincs adat A férj (Lorber Ernő) 

túlélte a 

koncentrációs 

tábort, kiment 

Izraelbe, és ott halt 

meg. 

Fiú – meghalt 

kisgyerekként 

Auschwitzban. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Gyöngyös 

Gyűjtőtábor: Hatvan 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 
 
 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Lorber Sámuel (zsidó név: Slajme [Salamon]) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Gyöngyös, Dormánd (Heves vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Dormánd (Heves vm.), 1933 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Sac-mac és volt a lányával egy kis szatócsboltja. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, ő volt a sakter Dormándon. 

 

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 

Lorber Sámuelné (szül. Goldiner Ida). Az interjúalany csak annyit tud róla, hogy 

Dormándon élt, de meghalt még 1929 előtt. 
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