Családfa

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Freiberger Mór
? – 1904/05

Freiberger Mórné
(szül. Engel
Laura)
1872–1937

Apai nagyanya

Apai
nagyapa

Kauders Dávidné
(szül. Steiner
Franciska)
?–?

Kauders Dávid
1854–1926

Apa

Anya

H. (Kauders) István
1901–1979

H. (Kauders) Istvánné
(szül. Freiberger Rózsa)
1904–1983

Testvérek
B. Sándorné
(szül. H. [Kauders]
Klára)
1925

Házastárs
Interjúalany
G. A-né
(szül. H. [Kauders] Zsuzsanna)
1928

G. A.
1926–2001

Gyermekek
Fiú
1952
Lány
1959
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Az interjúalany és családja
Teljes név
G. A-né (szül. H. Zsuzsanna) (Kaudersből magyarosított 1945-ben) (zsidó név:
Perl Marse)

Születési hely és idő
Budapest, 1928

Hol élt még?
–

Iskolai végzettség
Közgazdasági egyetem

Foglalkozás
Közgazdász

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Az apai ág egyáltalán nem volt vallásos, az anyai ág neológ volt. A szülők a
nagyünnepeket megtartották, de az apa a zsinagógába nem ment velük.
Szombatot nem tartottak.
Anyanyelv
Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Német, angol, francia
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Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház: Budapest
Szükségkórház: ápolónő (Bethlen utcai kórház)

Mit csinált a háború után?
Tanult, dolgozott, férjhez ment, gyerekeket szült.
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Testvérek
Teljes név
B. Sándorné (szül. H. Klára) (Kaudersből magyarosított 1945-ben) (Zsidó név:
Lea) (Házasságkötés: 1947)

Születési hely és idő
Budapest, 1925 (Férj [1922–1980] mérnök volt.)

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Egyetem (bölcsészkar, magyar–angol szak)

Foglalkozás
Tanár

Hol él/élt?
Ausztrália (1992 óta)

Hol élt még?
Budapest

Gyerekek?
Fiú (1982-ben disszidált Ausztráliába)
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Házastárs
Teljes név
G. A. (Házasságkötés: 1951)

Születési hely és idő
Budapest, 1926

Hol élt még?
–

Zsidó származású?
Nem

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Jogi egyetem

Foglalkozás
Nincs adat

Halálozási hely és idő
Budapest, 2001

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
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–

6

Gyermekek
Teljes név
Fiú
Lány

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Nincs adat

Születési hely és idő
Fiú: Budapest, 1952
Lány: Budapest, 1959

Hol élt még?
Nincs adat

Iskolai végzettség
Fiú: egyetem
Lány: főiskola

Foglalkozás
Nincs adat

Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
5 unoka: nincs további adat
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Apa

Teljes név
H. István (Kaudersből magyarosított 1945-ben)

Születési hely és idő
Gyula (Békés vm.), 1901

Hol élt még?
Gyoma (Békés vm.), Budapest (1914-től)

Halálozási hely és idő
Budapest, 1979

Iskolai végzettség
6 elemi

Foglalkozás
Kirakatrendező – 1936-ig magánvállalkozóként, 1936–1940 a Filléres Divatház
főrendezője, 1945 után állami vállalatnál

Mennyire volt vallásos?
Nem volt vallásos.

Anyanyelv
Magyar
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Nem volt katona („elmaradt korosztály”).

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Kauders Aladár

?, 1890 /

Mennyire voltak
vallásosak?

Szobafestő

1. feleség:

Sándor (1920–?)

Budapest, 1960-

Mariska (túlélte a György (1925–?)

as évek

bergen-belseni

munkaszolgálat-

tábort), 1945

ban meghaltak

Nincs adat

után elváltak;
2. feleség: nincs
adat
Kauders Margit

?, 1893 / ?, 1944 Könyvkötő

Nem volt

Nem volt

Nincs adat

–

–

–

–

?, 1895 /

Nyomdász

Mariska, nem

Nem voltak.

Nem volt vallásos.

Budapest, 1970

Kner

volt zsidó

Rákosszentmihál

Nyomda,

yon laktak.

Gyoma;

Sári (?–1944)

Nincs adat

Nincs adat

Bözsi

Tibor (1928) és

Nincs adat

(deportálásban)
Kauders Sándor

Gyerekkorában
meghalt.

Kauders Imre

Egyetemi
Nyomda,
Budapest
Kauders András

?, 1902 / ?, 1944 Kereskedőseg
éd

Kauders Pál

?, 1904 / ?, 1944 Lakatos

Ági (1932): 1945
után Izraelbe
mentek.

Hol volt a holokauszt idején?
Munkaszolgálat: Diósjenő, Esztergom-Tábor
Bujkálás: Budapest (a saját lakásuk cselédszobájában az albérlőjük bujtatta,
majd a Bethlen téri szükségkórházban bujkált)
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Mit csinált a háború után?
Kirakatrendező volt.
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Apai nagyapa

Teljes név
Kauders Dávid

Születési hely és idő
Gyula (Békés vm.), 1854

Hol élt még?
Gyoma (Békés vm.), Budapest (1914-től)

Halálozási hely és idő
Budapest, 1926

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Szobafestő, díszletfestő

Mennyire volt vallásos?
Nem volt vallásos.

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyanya
Teljes név
Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)

Születési hely és idő
Gyoma (Békés vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
Gyoma (Békés vm.), Budapest (1914-től)

Halálozási hely és idő
Nincs adat

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Nincs adat

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anya

Teljes név
H. Istvánné (szül. Freiberger Rózsa) (Kaudersből magyarosított 1945-ben)
(Házasságkötés: 1924)

Születési hely és idő
Gyoma (Békés vm.), 1904

Hol élt még?
Újpest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) (1910-es évek elejétől), Budapest

Halálozási hely és idő
Budapest, 1983

Iskolai végzettség
Polgári iskola

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
A nagyünnepeket tartották, péntek este gyújtottak gyertyát, de a szombatot
sohasem tartották.

Anyanyelv
Magyar

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

15

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Freiberger Ilona

Mennyire voltak
vallásosak?

Nem volt.

Nem voltak.

Nincs adat

Villanyszerelő

Nem volt.

Nem voltak.

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

?, ? / Újpest,

Postáskisassz

1919

ony

Az 1910-es évek

(Gyomán)

elejétől Újpesten
élt.
Freiberger Ervin

?, ? / Újpest,
1919
Az 1910-es évek
elejétől Újpesten
élt.

Engel Kálmán

?,? / ?, ?

(mostohatestvér) Újpesten lakott.

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház: Budapest
Bujkálás: Budapest

Mit csinált a háború után?
Háztartásbeli volt.
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Anyai nagyapa
Teljes név
Freiberger Mór

Születési hely és idő
Nagyvárad (Bihar vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
Gyoma (Békés vm.)

Halálozási hely és idő
Gyoma (Békés vm.), 1904/05

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Nincs adat

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Nincs adat
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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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anyai nagyanya
Teljes név
Freiberger Mórné (szül. Engel Laura)
(2. házasság: Engel ?-né; 1910-es évek; férj ügyvéd, özvegyember)

Születési hely és idő
Hely ismeretlen, 1872

Hol élt még?
Gyoma (Békés vm.), Újpest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) (1910-es évek eleje),
Budapest

Halálozási hely és idő
Budapest, 1937

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Varrónő

Mennyire volt vallásos?
„Neológ módon”, tehát a nagyünnepeket tartották, péntek este gyertyát
gyújtottak, de a szombatot sohasem tartották. Amikor az interjúalany két évig
zsidó elemibe járt, “borzasztó sok örömet szereztem neki azzal, hogy minden nap
elmondtam neki, amit tanultam. A péntek esti istentisztelet dalait, mindenféle
ünnepi héber dalt, vagy hogy el tudok mondani egy imát. Mert ő még vallásos
volt“.
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Anyanyelv
Magyar

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Szül./hal. hely és Foglalkozás
Név

idő

Engel Sándor

?, 1870 /

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Auschwitz, 1944

Háromszor

Engel Ervin

nősült.

műszaki rajzoló az

(Lengyelország)

Egyesült Izzóban,

Újpesten (Pest-

felesége Hoffmann

Pilis-Solt-Kiskun

Ella és 1931-ben

vm.) élt.

született fia

Nincs adat

Auscgwitzban halt
meg; Ervin túlélte
a
munkaszolgálatot,
de 1945-ben
belehalt a bánatba
családja elvesztése
miatt.
Goldstein Miksa

Nincs adat

(féltestvér)

(Jászberényben,

Bőrdíszműves

Donáth Fanni

Goldstein Ilonka

(Jászberény)

(1911–1981)

az első

túlélte a

világháború alatt

holokausztot, első

Újpestre

férje meghalt a

költöztek.

háború alatt.

Nincs adat

Gyermekük nem
volt. Második férje
özvegy ember volt,
akinek a családja
odaveszett a
holokauszt során.
Goldstein László
(szül. 1912),
meghalt a
munkaszolgálatban
Goldstein Gizella

?, ? /

Nincs adat

Klein Sámuel,

Férj 1.

Nincs adat
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(féltestvér)

Auschwitz, 1944

bőrgyári munkás, házasságából:

(Özvegyemberhe

(Lengyelország)

meghalt

Andor (Ószeres

z ment férjhez)

Újpesten (pest-

Auschwitzban.

volt, felesége

Pilis-Solt-Kiskun

cigány származású

vm.) éltek.

volt, fiuk
dzsesszdobos lett)
Béla (Bőrgyári
munkás, majd
előmunkás; túlélte
a holokausztot, két
gyermeke
született).
Közös gyerek:
Steiner Györgyné
Klein Erzsébet
(1915–1944),
meghalt kisfiával
együtt
Auschwitzban
(Lengyelország). A
férj túlélte a
munkaszolgálatot.

Goldstein Antónia ?, ? /
(féltestvér)

Auschwitz, 1944

(Özvegyemberhe

(Lengyelország)

Nincs adat

Singer Márton

Nem volt gyermek. Nincs adat

Janka

Nem volt gyermek. Nincs adat

z ment férjhez)
Goldstein Szami

?, ? /

BESZKÁRT

(féltestvér)

Budapest, 1944

ellenőr

(betegség)
Kelenföldön
laktak.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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