
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Engelsmann János 
1886–1957 

 
 
 

Anya 
 

Engelsmann Jánosné 
(szül. Boros Katalin) 

1897–1977 
 
 

Apai nagyapa 
 

Engelsmann  
Soma 

1855–1922 
 

Apai nagyanya 
 

Engelsmann 
Sománé (szül. 

Szabó  Franciska) 
1862–1935 

 
 

Házastárs 
 

Diamant Róbert 
1932 

 

Interjúalany 
Diamant Róbertné 

(szül. Engelsmann Edit) 
1934 

Testvérek 
 

Nincs 

Gyermekek 
 

Lány    
1956 
Fiú       

1960 

Anyai 
nagyanya  

 
Boros Jánosné 

(szül Perlfiszter 
Anna) 

1872–1953 

Anyai 
nagyapa  

 
Boros János 
1869–1930 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Diamant Róbertné (szül. Engelsmann Edit) (zsidó név: Hanna)  

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1934 

 

Hol élt még? 

Szegedtől 12 km-re lévő település (1956-tól), Budapest (kb. 1985-től) 

 

Iskolai végzettség 

Tanárképző főiskola 

 

Foglalkozás 

Matematika-fizika szakos általános iskolai tanár 

 

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

gyermekkorában? 

Nem volt nagyon vallásos család. Kóser háztartást nem vezettek. Templomba 

csak nagyünnepekkor jártak, gyertyát is csak ilyenkor gyújtott az anyja. Otthon 

soha nem tartottak szédert. Járt hittanra, még az érettségi évében is.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Munkatábor: Strasshof (Ausztria, Bécs) 

 

Mit csinált a háború után? 

Iskolába járt. 

 

 

 

Testvérek 

 

Teljes név 

Nincs és nem volt 
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Házastárs 

Teljes név 

Diamant Róbert (Házasságkötés: 1955) 

 

Születési hely és idő 

Szegedtől 12 km-re lévő település (Csongrád vm.), 1932  

 

Hol élt még? 

Budapest (kb. 1985-től) 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi 

 

Foglalkozás 

Képesített könyvelő 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Diamant István (Szeged, 1924 – ?, ?), kereskedő, 1 gyerek 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Lány 

Fiú 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Zsidónak nevelték őket (de egyiknek sem adtak zsidó nevet), és zsidónak is 

tekintik magukat. 

 

Születési hely és idő 

Lány: Szeged, 1956 

Fiú: Szeged, 1960 

 

Hol élt még? 

Lány: Budapest 

Fiú: Kiskunlacháza 

 

Iskolai végzettség 

Mindkettő: egyetem 

 

 

Foglalkozás 

Lány: fogorvos 

Fiú: fogorvos (felesége háziorvos) 

 

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

Lány: lány (1981, orvos), lány (1990, középiskolába jár) 

Fiú: fiú (1987, orvosi egyetemre jár), fiú (1989, középiskolába jár) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Engelsmann János  

(Apjának volt egy előző házassága, amelyről Diamant Róbertné semmit nem tud.) 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1886 

 

Hol élt még? 

Drezda (1900-as évek eleje, iskola) 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged, 1957 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola, cipőipari szakiskola (Drezda) 

 

Foglalkozás 

Cipész (az államosítás után cipőbolti eladó) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos a család, nem vezettek kóser háztartást. Templomba csak 

nagyünnepekkor jártak. Otthon soha nem tartottak szédert.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. Honvédség, I. világháború, orosz front, fogságba került. 

 

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? 

Engel Pálné 

(Engelsmann 

Szidónia) 

 

 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1875 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország)  

Háztartásbeli Engel Pál, 

tisztviselő 

5 gyerekből 3 

Auschwitzban halt 

meg. 

Nincs adat 

Lévai Henrikné 

(Engelsmann 

Irma) 

 

 

Szeged 

(Csongrád vm.),   

1878 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország)  

Háztartásbeli Lévai Henrik, 

posztókereskedő, 

Auschwitzban 

halt meg. 

Nem volt gyerek. Nincs adat 

Engelsmann 

József 

 

 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1897 / 

Szeged, 1935 

Cipőkeresked

ő 

 

Nőtlen Nem volt gyerek. Nincs adat 

Fekete Nándorné 

(Engelsmann 

Rózsi) 

 

 

Szeged 

(Csongrád vm.),  

1899 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország)  

Háztartásbeli Fekete Nándor, 

kereskedő, 

Auschwitzban 

halt meg 

Nem volt gyerek. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: (Szolnok-)Abony, 1940, 2-3 hónap. 

Munkatábor: Strasshof (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Cipőműhelyt nyitott, majd cipőboltban lett eladó. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Engelsmann Soma (zsidó név: Sámuel) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Bánát) [azaz: Bánság, Habsburg Birodalom], kb. 1855 

 

Hol élt még? 

Szeged 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1922 

 

Iskolai végzettség 

6 osztály 

 

Foglalkozás 

Cipész 

 

Mennyire volt vallásos?  

A család nem volt igazán vallásos, nem vezettek kóser háztartást. Az esküvőket, 

születéseket, temetéseket a zsidó szokás szerint tartották meg. 

 

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 

Engelsmann Sománé (szül. Szabó Franciska) 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1862 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1935 

 

Iskolai végzettség 

6 osztály 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

A család nem volt igazán vallásos, nem vezettek kóser háztartást, a nagymama 

csak a szalonnát nem ette meg. Az esküvőket, születéseket, temetéseket a zsidó 

szokás szerint tartották meg. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Engelsmann Jánosné (szül. Boros Katalin) (Házasságkötés: 1932) 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1897 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged, 1977 

 

Iskolai végzettség 

2 polgári 

 

Foglalkozás 

Férjhezmenetele előtt: kalapos. 

Férjhezmenetele után: háztartásbeli, de férje műhelyében segédkezett. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt igazán vallásos. 

 

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? 

T. Nándorné 

(Boros Lenke) 

 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1895 /  

Budapest, 1983  

Háztartásbeli T. Nándor, 

vasutas, 1971-

ben halt meg. 

2 fiú A nagyünnepeket 

megtartották, nem 

volt kóser háztartás. 

Boros Sándorné 

(Boros Margit) 

 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1898 /  

Izrael, 2003  

Háztartásbeli Boros Sándor, 

kétgyerekes 

özvegyember 

Közös gyerek nem 

volt. 

Nincs adat 

Stark Sándorné 

(Boros Erzsébet) 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1900 /  

Szeged, 1983  

Magántisztvis
elő Stark Sándor, 

kereskedő 

Nem volt gyerek. 
Nincs adat 

Révész Endréné 

(Boros Júlia) 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1902 / 

Szeged, 1983  

Cipőgyári 
betanított 
munkás 

Révész Endre, 

szatócs 

Nem volt gyerek 
Nincs adat 

Varga Zoltánné 

(Boros Piroska) 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1911 /  

Szeged, 2002  

KÖZÉRT-
pénztáros Varga Zoltán, 

hentes 

2 lány, 1 fiú 
Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkatábor: Strasshof (Bécs, Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Segített a cipőműhelyben a férjének. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Boros János 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1869  

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1930  

 

Iskolai végzettség 

4 polgári 

 

Foglalkozás 

Magántisztviselő  

 

Mennyire volt vallásos?  

A család nem volt igazán vallásos, nem vezettek kóser háztartást. Az esküvőket, 

születéseket, temetéseket a zsidó szokás szerint tartották meg. 

 

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 

Boros Jánosné (szül. Perlfiszter Anna) 

 

Születési hely és idő 

Csongrád (Csongrád vm.), 1872 

 

Hol élt még? 

Szeged 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged, 1953  

 

Iskolai végzettség 

4 polgári 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, megözvegyülve, 1930-ban szatócsüzletet nyitott. 

 

Mennyire volt vallásos?  

A család nem volt igazán vallásos, nem vezettek kóser háztartást, az esküvőket, 

születéseket, temetéseket a zsidó szokás szerint tartották meg. 

 

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? 

Volt, de nem 

tudni, hány (egy 

húg biztosan 

volt) 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkatábor: Strasshof (Bécs, Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Idős volt, háztartásbeli volt. 
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