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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

F. N.

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1930 

 

Hol élt még? 

London (1955–1956, majd 1971–1983), Párizs (1956–1959), Kairó (1963–1965), 

Montreal (1965–1968, majd 1970–1971), Genf (1983-tól) 

 

Iskolai végzettség 

A háború előtt: 4 polgári az Izraelita Hitközség Wesselényi utcai iskolájában, 

A háború után: Kölcsey Gimnázium (1949-ben érettségi), külkereskedelmi 

közgazdász a Közgazdasági Főiskolán (1950–52), egy év matematika szak (ELTE 

esti tagozat, 1953) 

 

Foglalkozás 

1948–49: fordító, tolmács;  

1952: beosztott a Külkereskedelmi Minisztérium kompenzációs osztályán;  

1953–55: üzletkötő egy külkereskedelmi vállalatnál;  

1955–59: a londoni, majd a párizsi magyar nagykövetség kereskedelmi osztályán 

kereskedelmi attasé;  

1959–60: osztályvezető-helyettes a korábbi külkereskedelmi vállalatnál;  

1960–63: osztályvezető a Monimpexnél 

1963: a Külkereskedelmi Bank rezidens igazgatója Kairóban;  

1963-65: a kairói magyar nagykövetség kereskedelmi osztályán kereskedelmi 

titkár;  

1965–68 : Montrealban a Magyar Kereskedelmi Irodán kereskedelmi megbízott-

helyettes (assistant trade commissioner);  

1968–70 : Budapesten a Külkereskedelmi Bankban igazgatósági tag, majd 

igazgató (1970-ben elhagyja Magyarországot);  

1971–1992: Montrealban, Londonban, majd Genfben dolgozik multinacionális 

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

gyermekkorában? 

Apja nem volt vallásos, nem járt zsinagógába, asszimilált zsidónak vallotta 

magát. Anyja gyertyát gyújtott minden pénteken, hosszú időn keresztül csak 

kósert volt hajlandó enni, és igyekezett a tejes és nem tejes edényeket 

elkülöníteni. Élete vége felé egyre kevésbé tartotta meg ezeket a szokásokat, de 

mindvégig mélyen hitt Istenben, és járt zsinagógába. F. N. csak Jom Kipurkor 

ment el a zsinagógába, nem tartja magát vallásosnak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Francia, angol  

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (Rumbach Sebestyén utca) 

Védett ház: Budapest (Nemzetközi Vöröskereszt a Csanády utcában) 

Gettó: Budapest (Nagydiófa utca) 

 

Mit csinált a háború után? 

Leérettségizett, elvégezte a főiskolát, és 1992-ig dolgozott különböző cégeknél 

számos beosztásban.  
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Házastárs 

 

Teljes név 

F. N.-né (szül. Újlaki Mária) 

 

 

Születési hely és idő 

Budapest, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Párizs, London, Kairó, Montreal, Genf 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi (Jurányi utcai gimnázium, Budapest) 

 

Foglalkozás 

Titkárnő Budapesten a Külkereskedelmi Minisztériumban, majd a londoni, később 

a párizsi kereskedelmi kirendeltségen. Montrealban az IBUSZ-nak dolgozott. 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincsenek. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

F. Nicole 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Tisztában van azzal, hogy származása szerint félzsidó, de ahogy a szülei, úgy ő 

sem vallásos. Jelenleg az USA-ban él, és miután többféle vallást megnézett, a 

zsinagóga mellett döntött. 

 

Születési hely és idő 

London, 1972 (Nagy-Britannia) 

 

Hol élt még? 

Genf, St. Gallen (Svájc), London, Egyesült Államok 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem, fordító és tolmács diploma (St. Gallen-i egyetem, Warwick Egyetem)  

 

Foglalkozás 

Marketing igazgató az Egyesült Államokban egy közepes méretű cégnél. 

 

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

Nincsenek. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

F. Imre 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1900 

 

Hol élt még? 

Budapest, Rákosszentmihály (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), Kaposvár (Somogy 

vm., 1930-as évek eleje), Budapest (kb. 1934-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Engerau (Ausztria), 1945 

 

Iskolai végzettség 

7 gimnázium  

 

Foglalkozás 

Terjesztő az „Est-lapok”-nál Kaposváron, majd könyvügynök és pincér 

Budapesten. 

 

Mennyire volt vallásos?  

A feleségével ellentétben nem volt vallásos, nem járt zsinagógába, nem csak 

kóser ételeket evett, asszimilált zsidónak vallotta magát. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

1917–1918: Magyar kir. Honvédség, önkéntes, olasz front, hadifogság 1920-ig, 

kitüntették. 

1938-ban behívták katonának Vácra, de 1938-ban vagy 1939-ben áttették a 

hadseregből munkaszolgálatosnak. 

  

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? 

F. Laci (öcs) 

 

 

A második 

világháborúban 

valahol 

megölték. 

Budapesten élt. 

Nincs adat Heda, túlélte a 

holokausztot, 

egy üdülőben 

volt gondnok a 

Balatonon. 

Nyugdíjazása 

után kiment a 

gyerekeihez 

Izraelbe, az 

1980-as években 

halt meg. 

Lili (Budapest, ? – 

Izrael, 1990/2000-

es évek) 

Róbert (sz. 1928) 

A háború után 

mindketten 

kimentek 

Palesztinába (vagy 

Izraelbe). 

Lili libahizlalással 

foglalkozott, férje 

pék volt. Róbert 

villanyszerelő volt. 

kibucban él. 

Nincs adat 

F. István (öcs) 

 

?, ? / Izrael, ? 

Budapesten élt, 

majd az 1930-as 

évek végén 

alijázott. 

Nincs adat Manci – nem 

zsidó, még az 

1930-as években 

összeházasodtak, 

1943-ban kiment 

a férje után. 

Izraelben halt 

meg. 

Nem volt 

gyermekük. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: 1941 körül Észak-Erdély (vasútépítés, Déda–Szeretfalva?); majd 

1943-tól vagy 1944-től Magyarország, végül Engeraunál (akkor: Ausztria) 

tankcsapdaépítés, majd agyonlőtték 1945-ben.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

F. Simon (Föltehetően a 19. század végén magyarosított, nem tudni pontosan, 

miből.) 

 

Születési hely és idő 

Losonc (Nógrád vm.), 1860 körül  

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Gyömrő (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1942  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 
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Foglalkozás 

Szabómester 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem járt zsinagógába. Ő büszke volt arra, hogy magyar, és a gyerekeit is így 

nevelte. A korban jellegzetesen magyar, hegyes végű, pödört bajusza volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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? 

F. Adolf  

 

 

Budapesten élt a 

Rózsadombon, 

nincs több adat 

Vállalati 

tisztviselő 

volt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

F. Simonné (szül. Blau Natália) 

 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1918 körül 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Valószínűleg ugyanúgy nem volt vallásos, mint a férje. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

F. Imréné (szül. Klein Blanka) 

 

Születési hely és idő 

Csata (Bars vm.), 1894 

 

Hol élt még? 

Budapest (1920-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1983 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári (Léva) 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, majd miután a férjét elvitték munkaszolgálatra, varrt mint 

bedolgozó varrónő. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Gyertyát gyújtott minden pénteken, ő mondta el az áldást héberül. Ros 

Hásánákor és Jom Kipurkor zsinagógába ment, Jom Kipurkor böjtölt is. Hosszú 

időn keresztül csak kósert volt hajlandó enni. Igyekezett fenntartani a tejes és 

nem tejes edények elkülönítését. Élete vége felé egyre kevésbé tartotta fenn 

ezeket a szokásokat, de mindvégig mélyen hitt Istenben. 

 

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? 

Klein Viktor 

 

 

Nincs adat Állomásfőnök 

volt valahol a 

Felvidéken. 

Ida, nem volt 

zsidó. 

Ilus, tanító vagy 

tanár volt, 2 

gyermeke volt, az 

egyik (Zsuzsa) 

Pozsonyban él 

(Szlovákia), a 

másik (fiú) 2000 

körül halt meg 

Miskolcon (BAZ 

m.). 

Nincs adat 

Kovács (Klein) 

Ernő (még a 

második 

világháború előtt 

magyarosított) 

 

 

?, ? /Szeged 

(Csongrád m.), 

1950-60-as évek 

A szegedi 

színházban 

volt énekes. 

Marianna, 

ápolónő volt, 

nem volt zsidó. 

Éva Nem voltak 

vallásosak, a gyerekük 

talán mem is tudja, 

hogy a nagyapja zsidó 

volt. 

Klein Jenő 

 

 

Nincs adat 

Budapesten 

éltek. 

Fűszerüzlete 

volt. 

Tilus Vera, kiment 

Amerikába 1956-

ban. 

Nincs adat 

Toldi Zoltánné 

(szül. Klein Gizi) 

 

 

?, 1870 körül / ?, 

1918 körül 

Nincs adat Toldi Zoltán, az 

1960-as években 

halt meg, 

Budapesten, 96 

éves korában. 

Tivadar: Argentí-

nában halt meg 

1990–2000 körül, 

100 éves volt. 

Manci: 

gyógyszerész volt, 

a férj 

munkaszolgálatos, 

őt a fiával együtt 

Csornáról 

deportálták, 

mérget vett be 

Auschwitz felé a 

vagonban, a fiának 

Nincs adat 
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is adott, ő 

meghalt, a 

gyereket 

Auschwitzban 

pusztították el; 

Erzsébet: gyógy-

szerésztechnikus 

volt, túlélte 

Auschwitzot, a 

háború előtt és 

után Pápán élt és 

dolgozott, 

Budapesten halt 

meg; 

Adél: kike-

resztelkedett még 

sokkal a háború 

előtt, buzgó 

katolikus lett. 

Laci: 

munkaszolgálatos 

volt, túlélte, utána 

a gazdasági 

rendőrség 

letartóztatta 

1949/50 körül, 

beteggé verték, 

majd a zárt 

osztályon végleg 

tönkretették. 

Klein Jolán 

(1930-as évek 

vége felé: 

névházasság 

Tóth Sándorral) 

 

 

Halálmenetben 

vitték 1944-ben 

Budapestről 

Ausztria felé. Egy 

ismerőse, aki 

csendőr volt 

kiemelte, és 

visszaküldte. 

Varrásból élt. Tokody ? – 

fiának az apja, 

nem éltek 

házasságban, 

elesett az első 

világháborúban. 

Klein Imre (?, 

1914/5 – 

Ausztrália, ?), 

1956-ban elment 

Ausztráliába, ott 

felvette a Tokody 

nevet. 

Nincs adat 
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Friedman Feledi 

Gyuláné (szül. 

Klein Riza) 

 

 

Nincs adat 

Budapesten 

éltek. 

Nincs adat Friedman Feledi 

Gyula, énekelt a 

Rumbach 

Sebestyén utcai 

zsinagógában 

(de nem volt 

kántor) 

Nem volt. Neológok voltak. 

Klein Nándor 

 

 

Nincs adat, 

gyerekkorában 

meghalt fertőző 

betegségben. 

– – – – 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (Rumbach Sebestyén utca) 

Védett ház (Nemzetközi Vöröskereszt, Csanády utca) 

Gettó: Budapest (Nagydiófa utca) 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Klein Lipót 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Csata (Bars vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Esztergom (Esztergom vm.), 1916 (Látogatóban volt a városban, nem élt 

Esztergomban.) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kocsmája volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyobb ünnepeken elment a zsinagógába. Feltehetően olvasott héberül, a 

betűket ismerte. Neológ volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nics 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 

Klein Lipótné (szül. Breuer Júlia) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Csata 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1930 (1920-ban szökött Csehszlovákiából Budapestre) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyobb ünnepeken elment a zsinagógába. Neológ 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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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