
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Bozóky Albert 
(Steinből magyarosítva) 

1894–1954 

Anya 
 

Bozóky Johanna 
(szül. Seidenfeld Johanna) 

1903–1976 

Apai 
nagyapa 

 
Stein József 

1850-es évek–
1937/38 

Apai 
nagyanya 

 
Stein Józefné 

(szül. ? Gizella) 
1867–1927 

Anyai 
nagyapa  

 
Seidenfeld 

Lipót  
?–1933/34 

Házastárs 
 

Farkas Albert 
1923–1998 

 

Interjúalany 
 

Farkas Mariann 
(szül. Bozóky Marianna) 

1930

Testvérek 
 

Nincsenek 

Gyermekek 
 

Gottschick Éva 
(szül. Farkas Éva) 

1951 

Anyai nagyanya  
 

Seidenfeld Lipótné 
(szül. Lőrincz 

Gizella) 
?–1940 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Farkas Mariann (szül. Bozóky Mariann) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1930 

 

Hol élt még? 

Arad, Csíkszereda, Brassó 

 

Iskolai végzettség 

Műszaki tervezési iskola, Csíkszereda (hároméves iskola érettségi után) 

 

Foglalkozás 

Műszaki tervező 

 

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

gyermekkorában? 

A szülők nem voltak nagyon vallásosak, de megtartották a nagyünnepeket, Jom 

Kipurkor böjtöltek, és megtartották a szombatot, noha az apa azért szombaton is 

dolgozott, és az anya nem vezetett kóser háztartást. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, román, jiddis 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház, védett ház: Budapest 

Gettó: Budapest (1944) 

 

Mit csinált a háború után? 

Befejezte a középiskolát, majd dolgozni kezdett, és munka mellett tanult. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nincsenek 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

Farkas Albert (Házasságkötés: 1950) 

 

Születési hely és idő 

Csíkszentdomokos, 1923 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Gyergyószentmiklós, Budapest, Csíkszereda, Brassó 

 

Zsidó származású? 

Igen (a háború alatt Budapesten élt, előbb munkaszolgálatos volt Budapest 

környékén, majd Mauthausenba került) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem, könyvtárszak, Budapest 

 

Foglalkozás 

Katonatiszt a román hadseregben 1960-ig, majd papír- és írószerkereskedés 

vezetője volt az ICRM-nél [“Întreprinderea Comerţului cu Ridicata produse 

Metalo-chimice şi materiale de construcţii”] 
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Halálozási hely és idő 

Brassó, 1998 (Románia) 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Székely Rozália (szül. Farkas Rozália): nem zsidó férj (Székely Béla), Désen 

laknak (Románia) 

Régeni Etelka (szül. Farkas Etelka): zsidó férj (Régeni Zoltán), 

Marosvásárhelyen él (Románia), megözvegyült; Etelka túlélte az auschwitzi 

tábort. 

Reismann Julianna (szül. Farkas Julianna): zsidó férj (Reismann Edmund), 

Sepsiszentgyörgyön laknak (Románia) 

Farkas ? (húg) – elpusztult a deportálás során, valószínűleg Bergen-Belsenben. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Gottschick Éva (szül. Farkas Éva) (Férj brassói szász, házasságkötés: 1972; ma 

külön élnek) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen 

 

Születési hely és idő 

Marosvásárhely, 1951 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Brassó, Bukarest, Niederhausen (Németország) – 1990-ben kitelepült férjével és 

leányával együtt 

 

Iskolai végzettség 

2 év Bukarestben a testnevelési főiskolán, majd hároméves elektrotechnikai 

tanfolyam 

 

Foglalkozás 

Könyvelő 

 

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

Gottschick Barbara (sz. 1975, 1990 óta Németországban él, gyógyszerész) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Bozóky Albert (Steinből magyarosította 1920 körül) 

 

Születési hely és idő 

Nagybecskerek (Torontál vm.), 1894 

 

Hol élt még? 

Maglód, Budapest, Arad, Csíkszereda 

 

Halálozási hely és idő 

Csíkszereda, 1954 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Közgazdasági tanulmányok Budapesten (vagy felső kereskedelmi iskola, vagy 

Kereskedelmi Akadémia) 

 

Foglalkozás 

Könyvelő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt nagyon vallásos, de megtartotta a nagyünnepeket, Jom Kipurkor 

böjtölt, szombatonként eljárt a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az osztrák–magyar hadseregben az első világháború alatt, az olasz fronton 

harcolt. 

 

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? 

Meier Jákobné 

(szül. Stein 

Ilona) 

 

Maglód, ? / ?, 

1944/5 

Maglódon éltek, 

koncentrációs 

táborban 

pusztultak el. 

Háztartásbeli Meier Jákob, 

zsidó, mérnök, 

koncentrációs 

táborban pusztult 

el 1944/5-ben. 

Meier Aliz, 1947-

ben Svédországba 

távozott. Fia, 

George 1948-ban 

született. 

Svédországban 

élnek. 

Nem nagyon 

vallásosak 

Allenberg Hilda 

(szül. Stein 

Hilda) 

 

?, ? / Stockholm, 

1983 

(Svédország) 

Aradon éltek, 

1956-ban 

kitelepültek 

Svédországba. 

Háztartásbeli Allenberg Leó, 

zsidó, a háború 

előtt fűrészáru-

lerakata volt 

Arad mellett, 

Svédországban 

gyári könyveló 

volt. 

Allenberg Viktor, 

20 éves korában 

meghalt 

Nem nagyon vallásos 

Bozóky Emil 

 

 

?, ? / Prága 

környékén, 1944 

(Cseh–Morva 

Protektorátus) 

(feleségével 

együtt öngyilkos 

lett) 

Textilgyártula

jdonos 

1. feleség 

(Viktória), 

meghalt 1928 

körül 

2. feleség 

(Helga), meghalt 

1940-41 körül 

3. feleség (Irma) 

Mindhárom 

feleség zsidó 

származású volt. 

1. házasságából: 

Imre  

Lea (sz. 1916 

körül, meghalt 

1944 körül, 

öngyilkos lett) 

Nem nagyon vallásos 

? Rozália (szül. 

Stein Rozália) 

 

 

?, ? / 

koncentrációs 

tábor, 1944 

Marosvásárhelye

n éltek. 

Háztartásbeli Bécsi zsidó férj, 

koncentrációs 

táborban halt 

meg. 

Nincsenek Nem nagyon vallásos 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: pár hónapig 1944-ben, Budapest környékén 

Csillagos ház, védett ház: Budapest 

Gettó: Budapest (1944) 

 

Mit csinált a háború után? 

Könyvelőként dolgozott. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Stein József 

 

Születési hely és idő 

Kisbecskerek (Temes vm.), 1850-es évek  

 

Hol élt még? 

Maglód (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Maglód (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1937/8 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Hivatalnok 

 

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? 

Voltak testvérei, 

de nincs adat. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Stein Józsefné (szül. ? Gizella) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1867 

 

Hol élt még? 

Kisbecskerek (Temes vm.), Maglód (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Maglód (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1927 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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 

Bozóky Johanna (szül. Seidenfeld Johanna) (Házasságkötés: 1927) 

 

Születési hely és idő 

Petrozsény (Hunyad vm.), 1903 

 

Hol élt még? 

Malomvíz, Budapest, Arad, Csíkszereda, Brassó 

 

Halálozási hely és idő 

Brassó, 1976 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Valószínűleg polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt nagyon vallásos, de megtartotta a nagyünnepeket. Nem vezetett kóser 

háztartást. 

 

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? 

Bauer Frida 

(szül. Seidenfeld 

Frida) 

 

?, ? / ?, 1944 

Zágrábban éltek, 

Koncentrációs 

táborban halt 

meg.  

Felügyelő egy 

leány 

internátusban 

Bauer Ottó, zsidó 

férj, zágrábi 

születésű, 

hivatalnok, 

öngyilkos lett, 

mert sikkasztott. 

Nincsenek Nem nagyon vallásos 

Pavlics Irén 

(szül. Seidenfeld 

Irén) 

 

?, ? / Zágráb, 

1957/8 

(Jugoszlávia) 

Háztartásbeli Anton Pavlici, 

katolikus férj, 

Zágrábban volt 

ügyvéd 

Nada Pavlici, 

Londonban él 

Nem nagyon vallásos 

Weinberger 

Matild (szül. 

Seidenfeld 

Matild) 

 

?, ? / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Marosvásárhelye

n élt. 

Háztartásbeli Weinberger Adolf 

, zsidó férj, 

közjegyző, 

szívrohamban 

halt meg a 

deportálás előtt 

Weinberger 

Magdolna, túlélte 

Auschwitzot, 

kivándorolt 

Amerikába, New 

Yorkban él 

Nem nagyon vallásos 

Seidenfeld 

Sándor 

 

?, ? / Malomvíz, 

1939 (Románia) 

Szatócs Seidenfeld 

Regina zsidó 

feleség 

Nincsenek Nem nagyon 

vallásosak 

Steinhart Borbála 

(szül. Seidenfeld 

Borbála) 

 

?, ? / ?, 1944 

Koncentrációs 

táborban halt 

meg. 

Gyergyószentmik

lóson éltek. 

Háztartásbeli Steinhart ? zsidó 

férj 

Steinhart Miklós Nem nagyon vallásos 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház, védett ház: Budapest 

Gettó: Budapest (1944) 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Seidenfeld Lipót 

 

Születési hely és idő 

Lupény (Hunyad vm.), évszám ismeretlen  

 

Hol élt még? 

Malomvíz (Hunyad vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Malomvíz, 1933/4 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Szatócs 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásosabb volt, mint a család többi tagja. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A m. kir. honvédségben az első világháború alatt.  

 

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 

Seidenfeld Lipótné (szül. Lőrincz Gizella) 

 

Születési hely és idő 

Hátszeg (Hunyad vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Malomvíz (Hunyad vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Malomvíz, 1940 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt nagyon vallásos. 

 

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? 

Lőrincz Lőrinc 

 

?, ? – ?, ? 

Déván élt 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Voltak még 

testvérei, de 

nincs adat 

Désen éltek Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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