
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Schultz Ármin 
1888–1944 

Anya 
 

Schultz Árminné 
(szül. Oblath Jozefin) 

1887–1920 
 

Schultz Árminné 
(szül. Ádám Margit) 
1890-es évek–1956 

Apai 
nagyapa 

 
Schultz Gábor 

1841–1928 

Apai 
nagyanya 

 
Schultz Gáborné 

(szül. Kohn 
Pepi) 

1850–1928 

Gyermekek 
 

Marika 
(szül. Hámos /Hahn/) 

1933–1999 
 

Judit 
(szül. Hámos) 

1935–2002  

Házastárs 
 

Hámos (Hahn) Imre 
1899–1945 

Interjúalany 
 

Hámos (Hahn) Imréné 
(szül. Schultz Piroska) 

1912 
 

Testvérek 
 

Schneller Józsefné 
(szül. Schultz Etel) 

1913–2003 
 

Horváth Imréné 
(szül. Dési Mária, 
Diamant Magdáról 

magyarosított) 
1920–1982  

 
Schultz István 

1920–1920 

Anyai nagyanya  
 

Oblath Gersonné 
(szül. Kohn 

Antónia) 
1856–1950-es évek 

Anyai 
nagyapa  

 
Oblath Gerson 
1850–1917/18 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Hámos Imréné (Hahnról magyarosított 1934-ben) (szül. Schultz Piroska) (zsidó 

név: Sore) (1929-ben házasodott) 

 

Születési hely és idő 

Balassagyarmat (Nógrád vm.), 1912 

 

Hol élt még? 

Budapest (kb. 1920–tól), Mátyásföld (1929-től, a házasságkötés után) 

 

Iskolai végzettség 

Felső kereskedelmi iskola (két év után férjhez ment, és abbahagyta a 

tanulmányait). Mérlegképes könyvelői és hites könyvszakértői oklevelet szerzett a 

háború után. 

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: háztartásbeli 

II. világháború után: bérszámfejtő, majd belső ellenőr kórházban, később az 

egészségügyi minisztériumban főelőadó, majd osztályvezető-helyettes 

 

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

gyermekkorában? 

Az interjúalany apja nem volt vallásos, nem tartotta a szombatot, de az anyja 

elég vallásos volt, kóser háztartást vezetett, tartotta a szombatot. Zsinagógába 

csak a nagyünnepeken járt a család, de Pészahkor nem ettek kenyeret. A 

gyerekek a széderestét rokonoknál töltötték, ahova a szüleik nem mentek. Az 

interjúalany mostohaanyja sem volt nagyon vallásos, vele is a nagyünnepeket 

tartották, akkor elmentek a zsinagógába, Jom Kipurkor böjtöltek. A mostohaanya 

pénteken bárheszt csinált, de nem volt különleges péntek esti vacsora. 

Szombaton a pénteken elkészített sóletet ették, mert a mostohaanya nem főzött 

szombaton, de melegített. Külön tartotta a tejes és zsíros edényeket, tejest és 

húsost együtt nem ettek, sőt egy asztalra sem tették le, de egy mosogató volt 

csak. Disznóhúst nem ettek, de azt nem tudja az interjúalany, hogy a baromfi, 

amit vettek, kóser volt-e.  

1934 körül kikeresztelkedtek, mert a férj munkahelyén (MEFTER) nem szívesen 
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látták a zsidókat. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Kicsit beszél németül és angolul. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Koncentrációs tábor: Ravensbrück (Németország) 

Kényszermunka: HASAG gyár, Leipzig (Németország) (a gyár melletti táborban 

laktak)  

Halálmenet: Pirna (Németország) mellett körben  

 

Mit csinált a háború után? 

Bérszámfejtő, majd belső ellenőr kórházban, később az egészségügyi 

minisztériumban főelőadó, majd osztályvezető-helyettes volt.  
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Testvérek 

 

Teljes név 

Schneller Józsefné (szül. Schultz Etel) (zsidó név: Gitl)  

Horváth Imréné (szül. Diamant Magda, Dési Máriára magyarosított. Az 1950-es 

évek végén ment férjhez, férje (1925–1982) elmeorvos, pszichiáter volt.) 

Schultz István 

 

Születési hely és idő 

Etel: Óvár (Nógrád vm.), 1913 

Mária: Budapest, 1920 

István: Balassagyarmat (Nógád vm.) 1920  

 

Anyanyelv 

Magyar mindkét lánynak 

 

Iskolai végzettség 

Etel: polgári iskola és egyéves kereskedelmi iskola  

Mária: polgári iskola és egyéves kereskedelmi iskola 

 

 

Foglalkozás 

Etel: magántisztviselő, könyvelő, majd főkönyvelő. (A férj a Nógrád megyei 

Vanyarcra való, szabó volt, egy időben társ volt az apa szabóműhelyében. A férj 

apja kereskedő volt. Schneller József munkaszolgálatosként halt meg 

Fertőrákoson 1945-ben. Egyik testvére szintén munkaszolgálatban halt meg, a 

másik megszökött, egy parasztasszony bújtatta, akit feleségül is vett.)  

Mária: tisztviselő, később kávéfőző és pincérnő egy cukrászdában. 

 

 

Hol él/élt?  

Etel: Sidney (Ausztrália) (1957-ben disszidált a lányával együtt.) 

Mária: Budapest 

 

 

Hol élt még? 

Etel: Balassagyarmat, Budapest 

Mária: – 
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Gyerekek? 

Etel: egy lánya van, Ági (szül. 1936). Sidneyben él, varrt, majd irodában 

dolgozott, férje (szül. 1923) 1947 körül ment ki Ausztráliába. 

Mária: nem volt  

 

Halálozási hely és idő 

Etel: Sidney, 2003 (Ausztrália) 

Mária: Budapest, 1982 

István: Budapest, 1920 



 6

Házastárs 

 

Teljes név 

Hámos Imre (Hahn-ról magyarosított 1934-ben, ekkor már házasok voltak) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1899 

 

Hol élt még? 

Mátyásföld (1929-től, a házasságkötése után)  

 

Zsidó származású? 

Igen (az interjúalany anyai nagyanyja /Kohn Antónia/ és a férj nagyapja /Kohn 

Jakab/ testvérek voltak. A férj apja, Hahn Mór /1873–1914/, Szeged környékére 

való, anyja, Kohn Éva /szül. 1872/ Nagypeszekre való. Az apa nyomdász volt, 

szocialista. Halála után özvegyének szénkiskereskedése volt. A család Budapesten 

élt. Hahn Mórné 1945-ben a budapesti gettóban volt, tífuszban halt meg.) 

1934 körül kikeresztelkedtek, mert a férj munkahelyén (MEFTER) nem szívesen 

látták a zsidókat. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi érettségi 

 

 

Foglalkozás 

Tisztviselő a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt.-nél 
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Halálozási hely és idő 

Balf (Sopron vm.), 1945 (munkaszolgálatban halt meg) 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Rosner Márkné (szül. Hahn Irén) (1901-2002): polgári iskolát végzett, 

Budapesten élt, az Országos Társadalombiztosítási Intézetben (OTI) volt 

tisztviselő a házassága előtt, háztartásbeli volt férjhezmenetele után. Férjének, 

Rosner Márknak cipőkellékeket árusító boltja volt. A holokauszt alatt bujkált 

Budapesten. A háború után közértben volt eladó, majd irodában dolgozott. Két 

gyermekük volt, Ibolya (szül. 1923) és Endre (szül. 1927). Ibolya 

Németországban halt meg (a KISOK pályáról vitték el), Endre megszökött, 

elkapták az oroszok, elhurcolták, és valahol a Szovjetunióban halt meg, de semmi 

továbbit nem lehet róla tudni. Rosner Márk, a férj 1945-ben tífuszban meghalt. 

 

Weiner Lajosné (szül. Hahn Klári) (1903-1973): Budapesten született és élt, 

polgári iskolát végzett, az Országos Társadalombiztosítási Intézetben (OTI) volt 

tisztviselő a házassága előtt, háztartásbeli volt férjhezmenetele után. A férje, 

Weiner Lajos a Generál Biztosítónál dolgozott, de 1938/39-ben elvesztette az 

állását. Klári a gettóban volt a holokauszt alatt. A háború után gyógyszertárban 

volt pénztáros. Egy fiuk volt, Tibor (szül. 1923), aki munkaszolgálatban halt meg 

a háború alatt. Klári férje 1945/46 körül tífuszban halt meg. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Sz. Lászlóné (szül. Hámos Mária) 

? Ferencné (szül.) Hámos Judit  

(Az interjúalany nem kívánta férjezett nevüket megadni.) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem. 1934-ben megkeresztelték a nagyobbikat, a kisebbik már kereszténynek 

született. Az interjúalany járt velük templomba, a gyerekek voltak elsőáldozók. 

De az egyik lánya a rendszerváltás után eljárt a kerületi hitközség által szervezett 

széderestékre nem zsidó származású férjével együtt. 

 

Születési hely és idő 

Mária: Budapest, 1933 

Judit: Budapest, 1935 

 

Hol élt még? 

Mária: - 

Judit: - 

 

Iskolai végzettség 

Mária: egyetem (agrártudományi egyetem) 

Judit: középiskola + fogtechnikus szakmunkásképző 

 

Foglalkozás 

Mária: agrármérnök, különböző kutatóintézetekben dolgozott. (Férj /szül. 1929/ 

szintén agrármérnök, a szlovákiai Himbe való, a szülőket áttelepítették 

Magyarországra, amikor a szlovák–magyar lakosságcsere volt. Nem zsidó. A férj 

agrárközgazdász professzor.) 

 

Judit: fogtechnikus. (A férje apja bányász, anyja levélkihordó volt. Szakérettségi 

után a műegyetemre ment, de ő is, Judit is abbahagyta. Később főiskolai 

oklevelet szerzett, és egy közlekedési vállalatnál lett művezető. 1997-ben halt 

meg. Nem volt zsidó.)  
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Halálozási hely és idő 

Mária: Budapest, 1999 

Judit: Budapest, 2002 

 

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

Mária: két gyermek 

Judit: egy gyermek 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Schultz Ármin 

 

Születési hely és idő 

Balassagyarmat (Nógrád vm.), 1888 

 

Hol élt még? 

Berlin (1913 körül; munka), Budapest (kb. 1920-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen, 1944 (munkaszolgálatban eltűnt) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola (6 osztály), a mesterséget egy szabó mellett tanulta ki 

 

Foglalkozás 

Férfiszabó  

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, nem járt zsinagógába, és nem tartotta a szombatot. Ebből 

még konfliktusa is volt a nála vallásosabb első feleségével.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség, harcolt az I. világháborúban. 

 

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? 

Schultz Samu 

 

 

Balassagyarmat 

(Nógrád vm.), ?/  

deportálás során, 

1944/45 

 

Besztercebányán 

élt. 

Nincs adat Nincs adat. 

Meghalt: 

deportálás során, 

1944/45. 

Több gyermeke 

volt, egy lánya 

Pesten dolgozott, 

majd a háború 

után kivándorolt 

Izraelbe (vagy 

még Palesztinába) 

Nincs adat 

Spitzer Adolfné 

(szül. Schultz 

Milka), nővér 

 

 

Balassagyarmat 

(Nógrád vm.) , 

?/ Budapest, ? 

(1945 után) 

 

Budapesten 

éltek. 

Háztartásbeli Spitzer Adolf, 

zsidó, kereskedő 

Három lányuk 

(Irén, Janka és ?) 

és egy fiuk 

(Miklós) volt. Irén 

(Weinberger 

Arnoldné) férje 

szabó volt, egy 

időben az 

interjúalany 

apjával 

működtettek 

közösen 

szabóműhelyt. 

Janka kivándorolt 

Izraelbe, a fiú 

(Miklós) meghalt a 

munkaszolgálat 

során. 

Nincs adat 

Spitzer Gyuláné 

(szül. Schultz 

Gizella), nővér 

 

 

Balassagyarmat 

(Nógrád vm.), ? 

/ Budapest, ? 

 

Budapesten 

éltek. 

Háztartásbeli Spitzer Gyula, 

zsidó, 

kalapkészítő, 

(Balassagyarmat,

on  halt meg 

1928-ban 

Tera (1907–1998), 

Ausztráliában élt. 

Manci (szül. kb. 

1913), 

Ausztráliában él 

Tibor: meghalt a 

Nincs adat 
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autóbalesetben) munkaszolgálat 

során. 

Schultz Ignác, 

öcs 

 

 

Balassagyarmat 

(Nógrád vm.), ? 

/ a 

Tanácsköztársas

ág bukása  után 

kiment az 

Egyesült 

Államokba 

Szabó Erzsébet, 

keresztény 

Fiú: orvos, az 

Egyesült 

Államokban él, 

„nagyon jómódú”. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálatban eltűnt 1944-ben. 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Schultz Gábor 

 

Születési hely és idő 

Szemeréd (Hont vm.), 1841  

 

Hol élt még? 

Balassagyarmat 

 

Halálozási hely és idő 

Balassagyarmat (Nógrád és Hont vm.), 1928 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Órásmester és esernyőkészítő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat (hosszú szakállt viselt, talán pajesza is volt, de „városiasan 

öltözködött”, kalapot hordott.) 

 

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 

Schultz Gáborné (szül. Kohn Pepi) (1870-ben házasodtak) 

 

Születési hely és idő 

Balassagyarmat (Nógrád vm.), 1850 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Balassagyarmat (Nógrád és Hont vm.), 1928 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

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 

Schultz Árminné (szül. Oblath Jozefin) (Pepkának hívták a családban) (1911-ben 

házasodtak) 

Mostohaanya: Schultz Árminné (szül. Ádám Margit) (1921-ben házasodtak) 

 

Születési hely és idő 

Jozefin: Óvár (Nógrád vm.), 1887 

Margit: Balassagyarmat (Nógrád vm.), 1890-es évek 

 

Hol élt még? 

Jozefin: Balassagyarmat 

Margit: Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Jozefin: Balassagyarmat (Nógrád vm.), 1920 (öngyilkos lett)  

Margit: Budapest, 1956 

 

Iskolai végzettség 

Jozefin: elemi iskola (6 osztály) 

Margit: elemi iskola (6 osztály) 

 

Foglalkozás 

Jozefin: háztartásbeli 

Margit: női szabó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Jozefin: vallásos volt, kóser háztartást vezetett, a nagyünnepeken elment a 

zsinagógába, minden pénteken gyertyát gyújtott, szombattartó volt, de nem 

hordott parókát, és nem viselt fejkendőt sem. 

Margit: csak a nagyünnepeken ment zsinagógába, de nem tartotta a szombatot. 

Ugyanakkor szombaton nem főzött, és a tejes és húsos ételeket külön főzte.  

 

Anyanyelv 

Jozefin: magyar 

Margit: 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? 

Oblath Ignác 

(Náci) 

 

 

Balassagyarmat 

(Nógrád vm.), ? 

/ Budapest, a II. 

világháború előtt 

A „Népszava” 

c. újságnál 

volt 

főkönyvelő 

Kohn Lina, zsidó Andor (1901–

1945): 

érettségizett, 

tisztviselő volt, fia, 

Péter (szül. 1935): 

Ausztráliában él. 

Jenő (1903–1936): 

érettségi, 

tisztviselő. 

Pál (szül. 1908):  

érettségizett, 

feleség Klári, 1945 

előtt kimentek 

Palesztinába. 

Utána áttelepültek 

Ausztráliába. 

Nincs adat 
 

Oblath Ferenc 

 

?, ? / ?, 1945 

(valószínűleg a 

munkaszolgálat 

során halt meg) 

 

Budapesten élt. 

Csemegeüzlet

e volt 

Zsidó felesége 

volt, valószínűleg 

azok között volt, 

akiket a nyilasok 

belelőttek a 

Dunába. 

Nem volt 

gyermekük. 

Nincs adat 

Weinberger 

Sándorné (szül. 

Oblath Netka) 

 

 

Óvár (Nógrád 

vm.), 1887 / 

Budapest, 1965 

 

Balassagyarmato

n éltek, az 1930-

as években 

Budapestre 

költöztek. 

Háztartásbeli 

volt, majd 

Budapestre 

költözésük 

után varrónő, 

otthon varrt a 

lányaival. 

Weinberger 

Sándor (apja 

rabbi volt),  kis 

textilüzlete volt 

Balassagyarmato

n alkalmazott 

nélkül, de az 

1930-as években 

tönkrementek. 

Weinberger 

Sándor 1945-ben 

halt meg. 

Magda (1912–

2002): ékszerész 

férj 1941-ben, ő a 

lányával  (szül. 

1940) 1946-ban 

kiment az Egyesült 

Államokba.  

György: cionista, 

majd kommunista 

lett, nagyon 

fiatalon meghalt. 

Ella: a II. 

Ortodoxok voltak, 

minden ünnepet 

megtartottak, még a 

kisebb böjtöket is. 

Kóser háztartást 

vezettek, és Netka a 

fővárosba költözés 

előtt parókát hordott. 
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világháború után 

egy rendőrhöz 

ment feleségül. 

László: eredezileg 

aranyműves volt, a 

háború után az 

Artexnál volt 

üzletkötő. 

Ágnes (szül. 

1928): pedagógus, 

Budapesten él.  

Oblath József 

 

 

Balassagyarmat 

(Nógrád vm.), ? 

/ deportálták, 

1944/45 

 

Szentendrén élt, 

és a családjával 

együtt innen 

deportálták őt a 

holokauszt alatt. 

Körorvos volt 

(Szentendre 

és környéka) 

Goldberger lány 

volt a felesége, 

zsidó, meghalt a 

deportálás során 

Két fiuk volt, 

mindkettő meghalt 

a deportálás során. 

Nincs adat 

Oblath Miksa 

(Miska) 

 

 

Balassagyarmat 

(Nógrád vm.), ? 

/ Budapest, 

1943/44 

(öngyilkos lett). 

 

Budapesten élt. 

Jómódú nőt vett 

feleségül, és a 

csemegeüzletet 

cukotkaüzletttel 

váltotta fel. 

Átvette 

testvére, 

Ferenc 

csemegeüzlet

ét. 

Zsidó feleség 

(Kisvárda), a 

második 

világháború után 

kiment 

Ausztráliába. 

János, 4-5 évesen 

nagyszüleivel 

együtt Kisvárdáról 

Auschwitzba 

deportálták, 

meghaltak. 

Nincs adat 

?-né (korábban: 

Kertész 

Zsigmondné) 

(szül. Oblath 

Linka) 

Balassagyarmat 

(Nógrád vm.), ? 

/ Budapest, 

1944/5, talán a 

gettóban 

Testvére. 

Ferenc 

csemegeüzlet

ében volt 

tulajdonostár

s 

Kertész (Kohn) 

Zsigmond,; zsidó 

(az interjúalany 

anyósának 

testvére), 

fiatalon, 

tüdőbajban halt 

Lány, szül. 1923 

körül, 1943 körül 

hozzáment egy 

lengyelhez. A férj 

még itt meghalt, 

őt viszont 

kitoloncolták a 

Nincs adat 
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meg. 

Második férjéről 

nincs adat, de 

már nem élt a 

háború után. 

Szovjetunióba. 

Később 

gyermekével 

együtt visszajött.  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Jozefin: meghalt korábban 

Margit: csillagos ház: Budapest 

  gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Margit: dolgozott. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Oblath Gerson 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1850 

 

Hol élt még? 

Drégely (Hont vm.), Óvár (Nógrád vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Sződ (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1917/18 (öngyilkos lett) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kocsmáros, valószínűleg saját kocsmája volt. 

 

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. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Oblath Gersonné (szül. Kohn Antónia) (1876-ban házasodtak) 

 

Születési hely és idő 

Nagypeszek (Hont vm.), 1856  

 

 

Hol élt még? 

Óvár, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1950-es évek 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

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? 

Kohn Jakab 

(Hámos Piroska 

férjének. Hámos 

Imrének a 

nagyapja) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Nyugdíjas volt. 
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