
 

 

 

Családfa 
 

 

 
 

 

 

 

 
Anyai nagyanya  

 
Östreicher Izraelné 
(szül. Herskovits 

Margit) 
1860-as évek – 1937 

Anyai 
nagyapa  

 
Östreicher 

Izrael 
1860-as évek – 

1925 

Apai nagyanya 
 

Leimsieder Saulné 
(szül. Hammerman 

Taube) 
1860-as évek – ? 

Apai 
nagyapa 

 
Leimsieder 

Saul 
1858–1944 

Apa 
 

Leimsieder Jakab 
1884–1944 

Házastárs 
 

Galló (Groszmann) 
Imre 

1911–1998 
 

Interjúalany 
 

Galló (Groszmann) Imréné 
(szül. Leimsieder Blanka) 

1922

Gyermekek 
 

Borbásné Galló Judit 
(szül. Galló Judit) 

 

Anya 
 

Leimsieder Jakabné  
(szül. Östreicher Mária) 

1889– 1944 

(szü  

G
L

(

L

L

L

 

Testvérek 
Leimsieder ? 

?–? 
Leimsieder ?  

?–? 
Basch Jenőné 

l. Leimsieder Gitta)
1910/11–1944 

alló (Groszmann) 
ászlóné, korábban: 
Fränkel Ernőné 
szül. Leimsieder 

Margit) 
1914–1977 

eimsieder Zoltán 
1916–1944 

eimsieder Hugó 
1918–1944 

Leimsieder Géza 
1926–? 

eimsieder Sándor 
1928–? 
1



 

 

Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Galló Imréné (szül. Leimsieder Blanka) (zsidó név: Bajele) (Groszmannról 

magyarosított 1948-ban) 

 

Születési hely és idő 

Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1922 

 

Hol élt még? 

Budapest (1949-től) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

A háború után először a férjével közös csemegeüzletben dolgozott, majd 1951-től 

a vendéglátóiparban, egy presszóban volt először pénztárosnő, végül üzletvezető. 

 

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

gyermekkorában? 

A család nagyon vallásos volt, ortodoxak voltak. Szigorúan betartották a vallási 

törvényeket, a fiúk már hároméves koruktól jártak héderbe. Ő maga már nem 

tartja a szombatot, bár péntek este gyújt gyertyát. Ros Hásánákor, Jom Kipurkor 

és amikor mázkir van, elmegy a zsinagógába, és Pészahkor nem eszik kenyeret 

nyolc napon át. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 

 2



 3

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nyíregyháza, Nyírjespuszta 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (3-4 hét), Riga (munkatábor), 

Stutthof (Lengyelország), Glöwen (Németország), Ravensbrück (Németország), 

Malchow (Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

A férjével közös tulajdonban lévő csemegeüzletben dolgozott. 



 4

Testvérek 

 

Teljes név 

Leimsieder ?  

Leimsieder ? 

Basch Jenőné) (Leimsieder Gitta) 

Galló (Groszmann) Lászlóné, korábban: Fränkel Ernőné (szül. Leimsieder Margit) 

Leimsieder Zoltán 

Leimsieder Hugó 

Leimsieder Géza 

Leimsieder Sándor 

 

Születési hely és idő 

Első gyerek: Nyíregyháza (Szabolcs vm.), évszám ismeretlen 

Második gyerek:  Nyíregyháza (Szabolcs vm.), évszám ismeretlen 

Gitta: Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1910/11 

Margit: Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1914 

Zoltán: Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1916 

Hugó: Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1918 

Géza: Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1926 

Sándor: Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1928 

 

Anyanyelv 

Mindenkinek magyar volt az anyanyelve. 

 

Iskolai végzettség 

Első gyerek: 6 évesen meghalt 

Második gyerek: kisgyerekkorban meghalt 

Gitta: polgári iskola 

Margit: polgári iskola 

Zoltán: közoktatásról nincs adat; jesiva 

Hugó: nincs adat 

Géza: nincs adat 

Sándor: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gitta: háztartásbeli (férj: bőrkereskedő) 

Margit: háztartásbeli (férj: festéküzlete volt, majd kereskedelmi utazó volt) 

Zoltán: apja déligyümölcs-nagykereskedésében dolgozott 
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Hugó: apja déligyümölcs-nagykereskedésében dolgozott 

Géza: nincs adat 

Sándor: nincs adat 

 

Hol él/élt?  

Első gyerek: Nyíregyháza (Szabolcs vm.) 

Második gyerek: Nyíregyháza (Szabolcs vm.) 

Gitta: 1943 körül költözött vissza gyermekeivel együtt Nyíregyházára a szülők 

közelébe 

Margit: 1943 körül költözött vissza gyermekével együtt Nyíregyházára a szülők 

közelébe 

Zoltán: Nyíregyháza 

Hugó: Nyíregyháza 

Géza: Nyíregyháza 

Sándor: Nyíregyháza 

 

Hol élt még? 

Első gyerek: – 

Második gyerek: – 

Gitta: Derecske (Bihar vm.), Hajdúszoboszló (Hajdú vm.), Pápa (Veszprém vm.) 

Margit: Kassa (Abaúj-Torna vm.) 

Zoltán: – 

Hugó: – 

Géza: – 

Sándor: – 

 

Gyerekek? 

Gitta: 3 gyerek (anyjukkal együtt deportálták őket, senki sem élte túl)  

Margit: Zsuzsika (kisgyerekként elpusztult Auschwitzban), második házasságából 

1950-ben született gyereke, Júlia az 1970-es években disszidált Amerikába, 

1996-ban rákban meghalt. 

Zoltán: – 

Hugó: – 

Géza: – 

Sándor: – 

 

Halálozási hely és idő 

Első gyerek: Nyíregyháza, évszám ismeretlen (6 éves volt, villamosbaleset) 

Második gyerek: Nyíregyháza, évszám ismeretlen (kisgyerekkor, skarlát) 

Gitta: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Margit: Budapest, 1977 (a háború után ismét férjhez ment Leimsieder Blanka 

férjének bátyjához) 

Zoltán: Ukrajna (munkaszolgálat), szovjet fogságból még üzent haza, további 

sorsa ismeretlen 

Hugó: Ukrajna (munkaszolgálat), 1944 

Géza: nincs adat 

Sándor: nincs adat 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Galló Imre (Groszmannról magyarosított 1948-ban) (Házasság: 1945. augusztus) 

 

Születési hely és idő 

Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1911 

 

Hol élt még? 

Budapest (1949-től) 

 

Zsidó származású? 

Igen (munkaszolgálatos volt, majd egy nyíregyházi nő bujtatta) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: kereskedősegéd (apja üzletében), majd kávéügynök 

A háború után: fűszer-nagykereskedést nyitott (társsal) és csemegeüzeletük is 

volt. Mindkettőt államosították, először a nagykereskedést. 1949-től Bétex, 

először kereskedősegéd, majd helyettes osztályvezető, majd osztályvezető. 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1998 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Báty: ügyvéd (a háború után Leimsieder Blanka Margit nevű nővérét vette 

feleségül, miután felesége elpusztult a koncentrációs táborban, és Margit férje és 

egy gyereke is elpusztult Auschwitzban) 



 9

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Borbásné Galló Judit (szül. Galló Judit) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Gyermekkorában járt hozzá egy egyházközségi alkalmazott, aki zsidó 

történelemre és a vallásra tanította. 

 

Születési hely és idő 

Nyíregyháza (Szabolcs vm.),  1947 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Iskolai végzettség 

ELTE, magyar-angol szakos tanár, fordító, tolmács 

 

Foglalkozás 

Tanár, fordító 

 

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

Borbás Gábor (1975/76) 

Borbás Andrea (1973): angol-magyar szakot végzett az egyetemen, 2002-ben 

Phd-s diák. 

(A férj pszichológus, nem zsidó származású) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Leimsieder Jakab (Smil /Smuel/ Jantev) 

 

Születési hely és idő 

Munkács (Bereg vm.), 1884 

 

Hol élt még? 

Nyíregyháza (Szabolcs vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Déligyümölcs-nagykereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Betartotta a vallási törvényeket, szombaton nem dolgozott. Az ortodox 

zsinagógába járt. Mindig kápedlit viselt, ciceszt hordott ő is és a fiai is. A fiúk már 

hároméves koruktól jártak a héderbe. 

 

Anyanyelv 

Magyar, jiddis 
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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? 

Weinberger ?-né 

(szül.  

Leimsieder Róza)  

 

 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Auschwitzban 

halt meg. 

Ők bérelték és 

üzemeltették a 

mikvét.  

Hét fiú és egy 

lány, Manci. Két 

vagy három fiú és 

a lány túlélte 

Auschwitzot, a 

többiek 

elpusztultak. A fiúk 

1946 körül 

kimentek, talán 

Ausztráliába. 

Vallásos ortodox 

család volt. 

?-né (szül. 

Leimsieder Frida) 

 

 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Sátoraljaújhelye

n (Zemplén vm.) 

laktak. 

Háztartásbeli Gyümölcskereske

dő volt, meghalt 

Auschwitzban. 

Fiúgyerek, nincs 

több adat. 

Nincs adat 

Grünberger ?-né 

(szül. Leimsieder 

Etel) 

 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Nyíregyházán 

(Szabolcs vm.) 

laktak. 

Háztartásbeli Gyümölcs- és 

zöldségkeresked

ésük volt. 

Nem volt 

gyermekük. 

Nincs adat 

Leimsieder Cili 

 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / ?, ? 

 

Nyíregyházán 

(Szabolcs vm.) 

Besegített 

Etel testvére 

boltjában. 

Nincs adat 

házastársról 

Nincs adat Nincs adat 
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lakott. 

Leimsieder Milli Munkács (Bereg 

vm.), ? / ?, ?  

 

Még a háború 

előtt kiment 

Amerikába. 

Többet nem 

tudnak róla. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Leimsieder 

Sándor 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Beregszászon 

(Bereg vm.) élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

? ?-né (szül. 

Leimsieder 

Fáncsi) 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Kisvárdán 

(Szabolcs vm.) 

élt. 

Háztartásbeli Férj túlélte a 

munkaszolgálatot

, majd „elment 

valahová“. 

Sok gyerekük volt, 

de nincs róluk 

adat. 

Nincs adat 

Leimsieder Géza Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Munkács, ? 

(betegség) 

 

Munkácson 

laktak a 

szülőkkel. 

Kereskedő Betegségben halt  

meg. 

Két lány, 

Auschwitzban 

haltak meg. 

Nincs adat 

Leimsieder ? 

(Jakab 

ikertestvére) 

Munkács (Bereg 

vm.) 1884 / ?. ? 

 

Még a háború 

előtt kiment 

Amerikába. 

Többet nem 

tudnak róla. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Leimsieder Hugó Munkács (Bereg A háború 1947-ben Nincs adat Nincs adat 
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vm.), 1901 / 

Budapest, 1975 

 

Haláláig 

Nyiregyházán 

élt, életének 

utolsó heteit 

töltötte 

Budapesten 

kórházban.  

előtt: 

gyümölcs-

nagykeresked

ő (Jakab 

testvérének 

társa); az 

államosítás 

után: maradt 

a szakmában. 

házasodott meg. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nyíregyháza, Nyírjespuszta 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Leimsieder Saul 

 

Születési hely és idő 

Munkács (Bereg vm.), 1858 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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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? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Leimsieder Saulné (szül. Hammerman Taube) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1860-as évek 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Munkács (Bereg vm.), évszám ismeretlen (betegség) 

 

Iskolai végzettség 

Nem járt iskolába 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt 

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

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 

Leimsieder Jakabné (szül. Östreicher Mária) (zsidó név: Marjem /Mirjam/) 

 

Születési hely és idő 

Munkács (Bereg vm.), 1889 

 

Hol élt még? 

Nyíregyháza (Szabolcs vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos család volt. Szigorúan tartották a vallási előírásokat. Otthon is 

parókát viselt.  

 

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? 

Östreicher Záli 

 

 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

 

Anyjával egy 

háztartásban élt 

Munkácson. 

Nincs adat Nem volt férjnél. Nem volt 

gyermeke. 

Nincs adat 

?-né (szül. 

Östreicher Dóra) 

Elvált a férjétől. 

 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

 

Anyjával egy 

háztartásban élt 

Munkácson. 

Nincs adat Nincs adat  Jáhele: meghalt 

Auschwitzban? 

Nincs adat 

Östreicher Sie 

Elvált ember 

volt. 

 

 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

 

Munkácson élt. 

Nincs adat Nincs adat Manci: Budapesten 

élt, az 1950-es 

években kiment 

Amerikába, 

Washingtonban, a 

Fehér Ház 

könyvtárában 

dolgozott. Nem 

ment férjhez, de 

nagyon vallásos 

lett. 

Nincs adat 

Östreicher Adolf 

 

 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

 

Nyíregyházán 

élt. 

Üveg- és 

porcelánáru-

üzlete volt, 

nagyon 

jómódú volt.  

Egy felesége 

volt. 

Három gyermeke 

volt, de csak egy 

(József) élte túl a 

holokausztot, akit 

alighogy Ungváron 

felszabadult, 

elvittek az 

oroszok, 1947-ig 

Nincs adat 
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volt 

hadifogságban, 

hazatérte után 4 

hétig volt 

Nyíregyházán, 

majd kiment 

Izraelbe. 

Östreicher ? Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Amerika, ? 

 

Nem tudni, 

mikor ment ki 

Amerikába 

Étterme volt 

Amerikában 

 Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

?-né (szül. 

Östreicher 

Katalin) 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Budapest, ? 

 

Munkácson, 

majd 

Pozsonyban élt, 

amikor 

Szlovákiát 

megszállták a 

németek, 

visszamentek 

Munkácsra, majd 

Budapestre 

költöztek. Túlélte 

a holokausztot, 

bujkált. 

Nincs adat Nincs adat, 

túlélte a 

deportálást. 

Jenő: túlélte a 

deportálást, 

Budapesten él. 

Nincs adat 

?-né (szül. 

Östreicher 

Lenke) 

24 évesen 

maradt 

özvegyen. 

 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

 

Nagyszőlősön 

élt. 

Nincs adat Nincs adat 3 gyerek: 

elpusztultak 

Auschwitzban 

(Lengyelország) 

Nincs adat 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nyíregyháza, Nyírjespuszta 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Östreicher Izrael 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1860-as évek 

 

Hol élt még? 

Munkács (Bereg vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Munkács (Bereg vm.), 1925 körül  

 

Iskolai végzettség 

Héder 

 

Foglalkozás 

Malomtulajdonos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt 

 

Anyanyelv 

Magyar, jiddis 
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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 

Östreicher Izraelné (szül. Herskovits Margit) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1860-as évek 

 

Hol élt még? 

Munkács (Bereg vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Munkács (Bereg vm.), 1937 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar, jiddis 

 

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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