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Schlesinger Mihály 

1890-es évek – 1944 

Apa 
 

Schlesinger Mihály 
1890-es évek – 1944 

 

Anya 
 

Schlesinger Mihályné 
(szül. Löbl Melánia) 

1900–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Schlesinger 

József 
? – 1920-as 

évek 

Apai nagyanya 
 

Schlesinger 
Józsefné 

(szül. Singer 
Malvin) 

1864–1944 

Házastárs 
 

Neuwald Imre 
1909–1949 

Fehér József 
1926–1998

Interjúalany 
 

Fehér Józsefné 
(szül. Schlesinger Márta) 

1924

Testvérek 
 

Nincsenek 

Gyermekek 
 

Nincsenek 
 

Anyai 
nagyanya  

 
Löbl Imréné  

(szül. Hirschson 
Hermina) 

1879–1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Löbl Imre 

? – ? 
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Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Fehér Józsefné (szül. Schlesinger Márta) 

 

Születési hely és idő 

Zalaegerszeg (Zala vm.), 1924 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola + ipariskola (3 év, varrás) 

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: varrónő 

II. világháború után: bolti eladó, gyári munkás, raktárvezető, majd 

rendelőintézetben orvosírnok. 

 

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

gyermekkorában? 

Mérsékelten vallásos család: velük élő anyai nagyanyja nem vezetett kóser 

háztartást, de megvoltak a tradicionális ételfélék. Széderestét nem tartottak, 

mert nem volt olyan férfi a háznál, aki le tudta volna vezetni (azaz apja nem 

tudta). Nagyünnepeken eljártak a zsinagógába. Apai nagyszülők vallás- és 

tradíciótartó ortodoxok.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

– 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Zalaegerszeg 

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

Buchenwald valamelyik munkatábora (Németország) 

Gettó: Theresienstadt (Cseh-Morva Protektorátus) 

 

Mit csinált a háború után? 

Állásba ment.   

 

Testvérek 

 

Teljes név 

Nem volt testvére. 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Neuwald Imre (Házasságkötés: 1946) 

Fehér József (Házasságkötés: 1950) 

 

Születési hely és idő 

Imre: Keszthely (Zala vm.), 1909 

József: Mezőtúr (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1926 

 

Hol élt még? 

Imre: Budapest 

József: Budapest 

 

Zsidó származású? 

Imre: igen 

József: nem 

 

Anyanyelv 

Mindkettőnek magyar 

 

Iskolai végzettség 

Imre: nincs adat 

József: elemi iskola + ipariskola (villanyszerelő) 

 

Foglalkozás 

Imre: ószeres 

József: villanyszerelő 

 

Halálozási hely és idő 

Imre: Budapest, 1949 

József: Budapest, 1998 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Imre: volt bátyja, Zalaegerszegen élt, nincs több adat 

József: nincs adat 

 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nem volt gyermeke 

 



 

 

 
Apa 

 

Teljes név 

Schlesinger Mihály 

 

Születési hely és idő 

Zalaegerszeg (Zala vm.), 1890-es évek eleje 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944/45 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Bolti segéd (textilbolt) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar honvédség, frontszolgálat az orosz fronton, hét év hadifogság 

 

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? 

Sándor 

(Schlesinger) 

Márton 

 

 

Zalaegerszeg 

(Zala vm.), ? / ?, 

? (még a 

deportálás előtt 

meghalt) 

Orvos Nincs adat Sándor Ilona  (?, 

1920-as  – 

Auschwitz, 1944 

/Lengyelország/), 

egyetemi hallgató 

volt 

Nincs adat 

Sándor 

(Schlesinger) 

Jenő 

 

Zalaegerszeg 

(Zala vm.), ? / ?, 

? 

Zalaszentivánon 

élt. 

Túlélte a 

holokausztot. 

Hentesüzlete 

és kocsmája 

volt. 

 

Első felesége 

meghalt a 

koncentrációs 

táborban. 

Nincs adat Nincs adat 

Herczog 

Elemérné (szül. 

Schlesinger 

Gizella) 

 

Zalaegerszeg 

(Zala vm.), ? / 

?, ? 

Még a háború 

előtt Budapestre 

költöztek. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Guttmann 

Nándorné (szül. 

Schlesinger Pepi) 

 

 

Zalaegerszeg 

(Zala vm.), ? / ?, 

? 

Háztartásbeli Marhakereskedő Két gyerek Kóser háztartást 

vezettek. 

?-né (szül. 

Schlesinger Júlia) 

Zalaegerszeg 

(Zala vm.),  

? / ?, ? 

Jánosházán 

éltek. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nagyon vallásosak 

voltak. 

? (Schlesinger) 

Manó 

Zalaegerszeg 

(Zala vm.), ? / 

Földbirtokos 

volt vagy 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 
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?, ? 

Likóspusztán élt, 

Győr mellett 

bérlő 

? Gusztávné 

(szül. 

Schlesinger 

Anna) 

Zalaegerszeg 

(Zala vm.), ? / 

?, ? 

Sopronban éltek, 

Anna túlélte a 

holokausztot 

(bujkált) 

Kozmetikus Állatorvos (nem 

zsidó, hivatásos 

katona) 

(Valószínűleg a 

második férj 

volt) 

Lány: meghalt 

Auschwitzban 

kislányával együtt. 

Nincs adat 

? (szül. 

Schlesinger Lotti) 

Zalaegerszeg 

(Zala vm.), 

évszám ? / 

?, ? 

Amerikában élt, 

nem tudni, mikor 

ment el. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Szabó 

(Schlesinger) Pál 

Zalaegerszeg 

(Zala vm.), ? / 

?, ? 

Keszthelyen élt. 

Kereskedő 

volt. 

Nincs adat 

 

Nincs adat Nincs adat 

Schlesinger 

Auguszta (Guci) 

Zalaegerszeg , ? 

/ 

?, ? 

Győrben élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Schlesinger Lina 

(Schlesinger 

Mihály 

ikertestvére) 

Zalaegerszeg 

(Zala vm.), 

1890-es évek 

eleje / ?, ?  

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Zalaegerszeg 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Schlesinger József 

 

Születési hely és idő 

Zalaegerszeg (Zala vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Zalaegerszeg (Zala vm.), 1920-as évek eleje 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kocsmáros 

 

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. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Schlesinger Józsefné (szül. Singer Malvin) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1864  

 

Hol élt még? 

Zalaegerszeg 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt. Parókát hordott, kóser háztartást vezetett.  

 

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? 

Gettó: Zalaegerszeg 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Schlesinger Mihályné (szül. Löbl Melánia) 

 

Születési hely és idő 

Csáktornya (Zala vm.), 1900 

 

Hol élt még? 

Zalaegerszeg 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, de nyaranta pénztáros volt a helyi strandon 

 

Mennyire volt vallásos?  

Mérsékelten, nagyünnepeken eljárt a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar (de a szülői családban inkább németül beszéltek; tudott szerbül is) 

 

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? 

Löbl Nándor 

(öcs) 

 

Csáktornya, ? / 

?, ? 

 

Marcaliban élt. 

Boltvezető 

(porcelánbolt) 

Zalaegerszeg

en, majd 

Marcaliba 

házasodott 

Steiner Erzsébet 

(Bözsi) (?, ? – 

Auschwitz, 1944 

/Lengyelország/) 

Imre: 

Auschwitzban 

pusztult el 

kisgyerekként 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Zalaegerszeg 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Löbl Imre 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Csáktornya 

 

Halálozási hely és idő 

Csáktornya (Zala vm.), évszám ismeretlen (1910-es–1920-as évek) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Német 
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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 

Löbl Imréné (szül. Hirschson Hermina) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat, 1879 

 

Hol élt még? 

Csáktornya, Zalaegerszeg 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem nagyon volt vallásos, lányával közös háztartásában előfordult a sertéshús is. 

 

Anyanyelv 

Német 

 

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? 

Gettó: Zalaegerszeg 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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