
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Fenyvesi Sámuel  
1875–1944 

Anya 
 

Fenyvesi Sámuelné 
(szül. Kohn Vilma) 

1881–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Fenyvesi ? 

?–?  
 

Apai 
nagyanya 

 
Fenyvesi ?-né  

(szül. ?) 
?–?  

Gyermekek 
 

Fiúgyermek 
1947 

Házastárs 
 

F. T. 
1914–1981 

Interjúalany 
 

F. T.-né 
(szül. Fenyvesi Rózsa) 

1918

Testvérek 
 

Fenyvesi Lászó 
1902–1945 

Fenyvesi István 
1904–1944 

Fenyvesi János 
1906–1943 

Fenyvesi Imre 
1908–1943 

Fenyvesi György 
1912–1938 

Fenyvesi Lajos 
1914–1958 

 

Anyai 
nagyanya  

 
Kohn 

Zsigmondné 
(szül. ?) 

?–? 

Anyai 
nagyapa  

 
Kohn 

Zsigmond 
?–?  



 

 

Az interjúalany és családja 

Teljes név 

F. T.-né (szül. Fenyvesi Róza) (Házasságkötés: 1943) (Férjével együtt 1949-ben 

magyarosított) 

 

Születési hely és idő 

Nagykanizsa (Zala vm.), 1918 

 

Hol élt még? 

Keszthely (1943–1949), Budapest (1949-től) 

 

Iskolai végzettség 

5 év gimnázium, nőiszabósegéd, optikus-órás, gyors- és gépíró 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: varrónő, óra-ékszer-látszerész boltban dolgozott és tanult.  

A háború után: a férjével saját üzletben eladó, Budapestre költözésük után az 

Ofotértnál eladó, áruforgalmi ellenőr, majd 25 évig boltvezető volt. Nyugdíjba 

vonulása után még 10 évig foglalkoztatták. 

 

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

gyermekkorában? 

Átlagos neológ. A nagyünnepeken a család zsinagógába ment, a böjtöt 

megtartották, de például pénteken soha nem gyújtottak gyertyát (nem volt rá 

pénzük). Az esküvők és temetések természetesen a zsidó vallás szabályai szerint 

történtek. A zsidó öntudat mindenkiben megvolt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Németül az iskolában tanult, a gimnázium félbehagyása után édesanyja 

különórára is járatta, de saját bevallása szerint a gyűlölet olyan magas fokú volt, 
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hogy elfelejtette. Gyengén beszél, bár fia és unokái német nyelvterületen élnek, 

és gyakran kiutazik. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Keszthely, Zalaegerszeg 

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

(Németország) 

Munkatábor: Bréma, Obernheide (romeltakarítás) (Németország) 

Halálmenet: Obernheide–Bergen-Belsen 

 

Mit csinált a háború után? 

Először férjével Keszthelyen beindították elpusztult apósa bőrkereskedését, majd 

a magánkereskedőket érő állami zaklatások miatt fölszámolták az üzletet, és 

1949-ben Budapestre költöztek. Itt az Ofotértnál dolgozott különböző 

beosztásokban, majd nyugdíjazásáig boltvezetőként. Nyugdíjasként még 10 évig 

foglalkoztatták. 
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Testvérek 

Teljes név 

Fenyvesi László (Felesége Auschwitzban pusztult el.) 

Fenyvesi István  

Fenyvesi János  

Fenyvesi Imre  

Fenyvesi György  

Fenyvesi Lajos (Későbbi felesége túlélte Auschwitzot, 1959-ben halt meg.) 

 

Születési hely és idő 

László: Nagykanizsa (Zala vm.), 1902 

István: Nagykanizsa (Zala vm.), 1904 

János: Nagykanizsa (Zala vm.), 1906 

Imre: Nagykanizsa (Zala vm.), 1908 

György: Nagykanizsa (Zala vm.), 1912 

Lajos: Nagykanizsa (Zala vm.), 1914 

 

Anyanyelv 

Mindegyiknek magyar  

 

Iskolai végzettség 

László: polgári iskola 

István: polgári iskola 

János: polgári iskola, vasesztergályos szakmunkás  

Imre: kereskedelmi érettségi  

György: polgári iskola, órás-ékszerész-optikus  

Lajos: 6 elemi 

 

Foglalkozás 

László: kereskedő, ügynök 

István: vasáru-kereskedő 

János: vasesztergályos, precíziós műszerész 

Imre: tisztviselő 

György: órás, ékszerész és optikus 

Lajos: bőrkereskedő segéd 
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Hol él/élt?  

László: Nagykanizsa 

István: Zalaegerszeg 

Imre: Nagykanizsa 

János: Pécs 

György: Nagykanizsa 

Lajos: Budapest 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

István: Éva (anyjával együtt, ötévesen elgázosítottak Auschwitzban) 

A többi testvérnek nem volt gyereke. 

 

Halálozási hely és idő 

László: Auschwitz, 1945 (Lengyelország) 

István: Strem, 1944 (Ausztria) (munkaszolgálat) 

János: munkaszolgálatosként (büntetőszázad) orosz front, ismeretlen helyen, 

1943 

Imre: Don-kanyar, 1943 (Szovjetunió) 

György: Nagykanizsa (Zala vm.), 1938 (betegség) 

Lajos: Budapest, 1958 (A doni áttöréskor került hadifogságba /Nyizsnij Tagil/, 

ahonnan 1948-ban tért haza betegen.) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

F. T. (1949-ben magyarosított) 

 

Születési hely és idő 

Keszthely (Zala vm.), 1914 

 

Hol élt még? 

Sátoraljaújhely (középiskolai évek – 1928–1932), Budapest (1949-től) 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi iskola (érettségi) 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: apja bőrkereskedésében dolgozott (több üzletük volt).  

A háború után: megnyitotta a keszthelyi üzletet, de 1949-től Budapesten a 

Tollkereskedelmi Vállalatnál könyvelő, onnan ment nyugdíjba mint főkönyvelő. 

Nyugdíjazása után haláláig foglalkoztatták. 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1981 (Munkaszolgálatosként 1941–42-ben másfél évet töltött a fronton 

Ukrajnában; 1944-ben Mauthausenbe /Ausztria/ deportálták.) 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

F. Ernő (Keszthely [Zala vm.], 1917 – Auschwitz, 1944 [Lengyelország]): 

Lyonban folytatott felsőfokú tanulmányokat, majd amikor Franciaországot 

megszállták, leromlott egészségi állapotban hazajött, szanatóriumban kezelték. A 

gettóban együtt volt a családdal. Buchenwaldba vitték, de mikor beteg lett, 

visszaszállították Auschwitzba, és elgázosították. Felesége, gyermekei nem 

voltak. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Fiúgyermek 

 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen, de nem vallásosnak. Felesége katolikus. A gyermekei katolikus nevelésben 

részesültek. Ő nem jár se zsidó, se katolikus templomba. 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1947 

 

Hol élt még? 

Ausztria 

 

Iskolai végzettség 

Felsőfokú élelmiszer-ipari technikum 

 

Foglalkozás 

Taxis 

 

 

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

Egy fiú és két lány 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Fenyvesi Sámuel  

 

Születési hely és idő 

Nagykanizsa (Zala vm.), 1875 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Először városi tisztviselő volt, aztán tűzoltóparancsnok nyugdíjazásáig, 1932-ig. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ. Amíg aktív volt, nem nagyon, de az ünnepeken eljárt a zsinagógába. 

Nyugdíjasként péntekenként is járt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

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? 

Nem volt 

testvére. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nagykanizsa 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Fenyvesi ? (Soha semmit nem hallott a nagyszülőkről, a szülők nem beszéltek 

róluk.) 

 

 
 
 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Fenyvesi ?-né (Soha semmit nem hallott a nagyszülőkről, a szülők nem beszéltek 

róluk.) 
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Anya 

 
Teljes név 

Fenyvesi Sándorné (szül. Kohn Vilma) (Házasságkötés: 1901) 

 

Születési hely és idő 

Badacsonytomaj (Zala vm.), 1881  

 

Hol élt még? 

Nagykanizsa 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

6 elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ. Az ünnepeket megtartotta, akkor a család együtt zsinagógába ment. 

Böjt, Pészah volt, de pénteki gyertyagyújtás nem. Az étkezési törvényeket nem 

tartották be. A neológ hitközség rendszeresen segítette a hétgyermekes családot. 

 

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? 

? ?-né (szül. 

Kohn Gizella) 

 

 

Nincs adat 

Kaposváron 

(Somogy vm.) 

éltek. 

Háztartásbeli 

 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

? ?-né (szül. 

Kohn Mariska) 

 

 

Nincs adat 

Fonyódon 

(Somogy vm.) 

éltek. 

Háztartásbeli Nincs adat (1) Teri – kb. 10 

éve halt meg. Egy 

katolikushoz ment 

feleségül, 3 

gyereke született, 

semmit nem tudni 

róluk. 

(2) Miki – fehér 

karszalagos 

munkaszolgálatos-

ként halt meg a 

fronton. 

Fonyódon 1918-ban a  

csendőrök rábeszélték 

őket a 

kikeresztelkedésre, 

hogy ily módon 

elkerüljék az 

antiszemita 

atrocitásokat. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nagykanizsa 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Kohn Zsigmond  

 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Badacsonytomaj (Zala vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat (1918 előtt) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Halászgazda 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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 

Kohn Zsigmondné (szül. ?)  

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Badacsonytomaj (Zala vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat (1918 előtt) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs 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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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