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Apa 
 

F. Hugó 
1895–1944/45 

Anya 
 

F. Hugóné 
(szül. P. Kamilla) 

1896–1977 

Apai 
nagyapa 

 
Fk. Fülöp 
?–1920 

 

Apai 
nagyanya 

 
Fk. Fülöpné 

(szül. Lőwinger 
Karolina) 
?–1920 

Házastárs 
 

S. Lajos  
1918–1940-es évek 

L. József  
1899–1964 
G. István  

1903–1976

Interjúalany 
 

G. Istvánné 
(szül. F. M.) 

1922 

Testvérek 
 

F. Zoltán 
1927 

Gyermekek 
 

K.V.-né 
(szül. S. Vera) 

1941 

Anyai 
nagyanya 

 
P. Ignácné 
(szül. Kohn 
Erzsébet) 

1875–1931 

Anyai 
nagyapa  

 
P. Ignác 

1867–1942/43 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

G. Istvánné (szül. F. M.) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1922 

 

Hol élt még? 

Újpest (?–1932) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola, majd gyors– és gépíróiskola, gimnáziumi érettségi esti iskolában  

 

Foglalkozás 

A háború előtt: irodai alkalmazott 

A háború után: irodai alkalmazott egy magán építészeti irodában az 

államosításig, majd a Külkereskedelmi Minisztériumban; titkárnő a 

Pártközpontban, majd egy kiemelt országos hivatal elnöke mellett; nyugdíjasként 

a Pártközpont útlevélosztályán dolgozott (1980–1990) 

 

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

gyermekkorában? 

Asszimiláns családból származik, ahol a nagyobb ünnepeket is csak jelképesen 

tartották meg, nem követve az ünnepi tradíciókat. Az ünnepnapok inkább csak a 

családi összejövetelekhez nyújtottak alkalmat. Bizonyos tradíciókat megtartottak: 

öccse körül volt metélve, volt bár micvója, az interjúalanynak is volt zsidó neve, 

Jom Kipurkor megtartották a böjtöt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Kicsit németül 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Halálmenet: Budapest–Hegyeshalom 

Munkatábor: Kópháza (sáncásás) 

Koncentrációs tábor: Lichtenwörth (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

F. Zoltán 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1927 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Műszaki egyetem (a háború előtt villanyszerelést és bronzműves szakmát tanult, 

a háború után esti technikumban érettségit szerzett, majd a műegyetemen 

tanult, esti tagozaton) 

 

Foglalkozás 

Villamosmérnök, hangtechnikus, osztályvezető-helyettes országos intézménynél 

(Felesége szintén mérnök) 

 

Hol él/élt?  

Budapest 

 

Hol élt még? 

–  

 

Gyerekek? 

Tamás, villamosmérnök, 4 gyermeke van. 
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Házastárs 

 

Teljes név 

S. Lajos (Házasságkötés: 1940) 

L. József (Házasságkötés: 1952) 

G. István (Házasságkötés: 1970 körül) 

 

Születési hely és idő 

Lajos: Putnok (Gömör és Kishont vm.), 1918 

József: Budapest, 1899 

István: Vámosgyörk (Heves vm.), 1903 

 

Hol élt még? 

Lajos: Budapest 

István: Budapest  

 

Zsidó származású? 

Lajos: igen 

József: igen 

István: nem 

 

Anyanyelv 

Mindháromnak magyar 

 

Iskolai végzettség 

Lajos: polgári iskola 

József: polgári iskola 

István: polgári iskola + kereskedelmi iskola  

 

Foglalkozás 

Lajos: divatáru-kereskedő 

József: kiskereskedelmi bolthálózat ellenőre 

István: postahivatal vezetője 

 

Halálozási hely és idő 

Lajos: Don-kanyar (?), 1943(?) 

József: Budapest, 1964 

István: Budapest, 1976 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Lajos: testvére, Sándor (más adat nincs) 

József: nincs adat 

István: nincs adat 



 7

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

K. V.-né (szül. S. Vera) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Zsidó identitású, de semmilyen formában nem tartja a vallási tradíciókat. 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1941 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi 

 

Foglalkozás 

Külkereskedelmi ügyintéző volt 

 

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

K. Ágnes (1961): idegenforgalmi ügyintéző, van egy leánya, Zsófia. 

K. György (1964): villamosmérnök  (gépészeti technikumba járt, majd estin 

elvégezte a műszaki egyetemet) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

F. Hugó (Apja magyarosította fiai nevét Fk-ról 1888 körül, ő már F.-ként 

született.) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1895 

 

Hol élt még? 

Újpest (?–1932) 

 

Halálozási hely és idő 

Bergen-Belsen, 1944/45 (Németország) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Textilkereskedő: alkalmazott volt, majd saját boltot nyitott, ennek csődje után 

újra alkalmazott lett.  

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem volt vallásos, a tradíciókat nem tartotta. Öltönyben, átlagos 

ruhákban járt, borotválkozott, a kóserságot nem tartotta. 

 

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? 

F. (Fk.) Mór 

(apja 

magyarosította 

fiai nevét 1888 

körül) 

Budapest, 1881/ 

Budapest, 1944 

Ügyvéd Nincs adat Nincs adat Egyáltalán nem voltak 

vallásosak. 

Kertész Adolfné 

(szül. F. Ilona) 

(nővér) 

 

Budapest, 1882 / 

Budapest, 1942 

Háztartásbeli Kertész Adolf 

(korábban: 

Kohn) (szül. 

1879, meghalt 

1944 elején) 

Nincs adat Egyáltalán nem voltak 

vallásosak. 

F. Olga (nővér) 

 

Budapest, ? / 

Budapest, 1929 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Egyáltalán nem voltak 

vallásosak. 

F. (Fk.) Dezső 

(báty) 

(apja 

magyarosította 

fiai nevét 1888 

körül) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Egyáltalán nem voltak 

vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Drasche Téglagyár 

Koncentrációs tábor: Bergen-Belsen (Németország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

F. Fülöp 

 

Születési hely és idő 

Várpalota (Veszprém vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1920 (autóbalesetben halt meg) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Textilkereskedő  

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Hagyományőrző volt, de nem ortodox. Átlagos ruhában járt, pajesza nem volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

 10



 11

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 

F. Fülöpné (szül. Lőwinger Karolina) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1920 (autóbalesetben halt meg) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Hagyományőrző volt, de nem ortodox. Átlagos ruhákban járt, parókája nem 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. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

F. Hugóné (szül. P. Kamilla) 

 

Születési hely és idő 

Prága, 1896 (Osztrák–Magyar Monarchia, Csehország) 

 

Hol élt még? 

Budapest (1896/7-től), Újpest (?–1932) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1977 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi szakiskola 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: irodában dolgozott, majd eladó volt a Párizsi Áruházban (kb. 1932-

től) 

Háború után: boltvezető-helyettes az Óra-Ékszer Kereskedelmi Vállalat egyik 

boltjában 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, a tradíciókat nem tartotta meg. Nagyünnepekkor összejött a 

család, de a zsidó ünnepi szokásokat nem tartották meg.   

 

Anyanyelv 

Német, 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? 

P. Róbert 

 

Budapest, 1897 / 

Budapest, 1910 

Gyerekként 

halt meg. 

Gyerekként halt 

meg. 

Gyerekként halt 

meg. 

Gyerekként halt meg. 

Laufer Simonné 

(szül. P. 

Frida) 

 

Budapest, 1898 / 

Budapest, 1954 

Nincs adat Laufer Simon Magda (1920-

1962) 

Egyáltalán nem voltak 

vallásosak.  

Dyda Ferencné 

(szül. P. Aranka) 

(húg) 

 

Budapest, 1899 / 

Budapest, 1986 

Irodai 

alkalmazott 

Dyda Ferenc: 

jogász, katolikus 

volt, elváltak 

Nem voltak 

gyermekeik. 

Egyáltalán nem volt 

vallásos. 

P. Lajos 

 

Budapest, 1901/ 

?, 1944 

(koncentrációs 

tábor) 

Óra-ékszer 

kereskedő 

Steiner Vilma Nem voltak 

gyermekeik. 

Egyáltalán nem voltak 

vallásosak. 

P. Hugó 

 

Budapest, 1909 / 

Budapest, 1997 

Nincs adat Goldstein Teréz Nem voltak 

gyermekeik. 

Egyáltalán nem voltak 

vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

P. Ignác 

 

Születési hely és idő 

Balassagyarmat (Nógrád vm.), 1867  

 

Hol élt még? 

Prága (Osztrák–Magyar Monarchia, Csehország, 1870-es évek végétől), Budapest 

(1896/7-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1942 vagy 1943 

 

Iskolai végzettség 

4 elemi + ötvösinasság (Prágában egy ezüstlencse-készítő cégnél) 

 

Foglalkozás 

Ékszerüzlet-tulajdonos és ötvösmester 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem volt vallásos, átlagos ruhákban járt. A kóserságot nem tartotta. 

 

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? 

Volt 9 testvére, de nincs róluk adat. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

P. Ignácné (szül. Kohn Erzsébet) 

 

Születési hely és idő 

Prága, 1875 (Osztrák–Magyar Monarchia, Csehország) 

 

 

Hol élt még? 

Budapest (1896/7-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1931 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem volt vallásos, átlagos ruhában járt, parókát, fejkendőt nem 

hordott.  

 

Anyanyelv 

Német, cseh 

 

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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