
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Haskó Lajos 
1890 – 1979 

Anya 
 

Haskó Lajosné 
(szül. Stern Róza) 

1906 – 1988 

Apai 
nagyapa 

 
Haskó Jakab 

1850-es évek – 
1927 

 

Apai 
nagyanya 

 
Haskó Jakabné 
(szül. Hernfeld 

Amália) 
1863 – 1942 

Házastárs 
 

Nincs 
Interjúalany 

 
 Haskó Györgyike 

1932   

Testvérek 
 

Haskó F. 
1929  

Gyermekek 
 

L. G.  
1953 
L. A.  
1955 

Anyai 
nagyanya  

 
Stern Sámuelné 

(szül. Klein Irma) 
1884 körül –1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Stern Sámuel 
1879 – 1933 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Haskó Györgyike 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1932 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Vegyipari technikum  

 

 

Foglalkozás 

Vegyésztechnikus (Konzerv-, Hús-, Hűtőipari Kutató Intézet; Kerámia 

Tűzállóanyag Gyár; Fémipari Kutató Intézet) 

 

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

gyermekkorában? 

Az anyai nagyanya kóser háztartást vezetett, mikvébe járt, de „mi már nem 

voltunk kóserek. Neológ és nem különösebben vallásos családban nőttem fel.”  A 

hagyományokat ápolták, minden ünnepet megtartottak, a szülők a nagy 

ünnepeken elmentek zsinagógába, böjtöltek, és a két gyereküknek volt bár 

micvója, ill. bát micvája is. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (Hollán Ernő utca) 

Óbudai Téglagyár 

Védett ház: Budapest (Katona J. utca) 

 

Mit csinált a háború után? 

Befejezte az iskoláit, dolgozott, családot alapított. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Haskó F. 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1929 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem 

 

Foglalkozás 

Vegyész 

 

Hol él/élt?  

Budapest 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

Három fiú 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Nincs (Férjétől /szül. 1929/ elvált, 1951–1957 között éltek együtt, a férj 1957-

ben disszidált. 1960-ban elváltak.) 

 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

L. G. 

L. A. 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem 

 

Születési hely és idő 

L. G.: Budapest, 1953 

L. A.: Budapest, 1955 

 

Hol élt még? 

L. G.: Bécs 

 

Iskolai végzettség 

L. G.: érettségi 

L. A.: érettségi 

 

Foglalkozás 

L. G.: rendszergazda 

L. A.: titkárnő 

 

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

L. G.: két fiú 

L. A.: három fiú, egy lány 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Haskó Lajos 

 

Születési hely és idő 

Békés (Békés vm.), 1890 

 

Hol élt még? 

Budapest (az 1890-es évek elején költözött szüleivel Budapestre), Nagyvárad 

vagy Kolozsvár (1919), Ausztria (1920–1923), Budapest (1923–1979) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1979 

 

Iskolai végzettség 

Műegyetem 

 

Foglalkozás 

Vegyészmérnök 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, de a hagyományokat ápolta. Minden ünnepet megtartottak, a 

nagyünnepeken elmentek zsinagógába, böjtöltek, fiának volt bár micvója, 

lányának bát micvája. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem szolgált hadseregben, mert ahol dolgozott (Flóra Szappangyár) 

hadiüzemnek számított. 

 

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? 

Fischer Árpádné 

(szül. Haskó 

Margit) 

 

 

Békés (Békés 

vm.), 1888 / 

Budapest,  

1972/73 körül 

Háztartásbeli Fischer Árpád:  

ékszerész, 

aranyműves. 

Jómódúak voltak, 

volt egy bérháza 

Budapesten a 

Német utcában, 

egy villája 

Zugligetben, egy 

nagy lakása a 

Váci utcában, és 

egy aranyműves 

műhelye a 

budapesti 

Marokkói-

udvarban. 1945-

ben halt meg 

Budapesten, a 

felszabadulás 

után nem sokkal, 

betegségben. 

Fischer György: 

érettségizett, de 

nem dolgozott, a 

hobbijainak élt: 

volt motorja, 

fényképezett. 

Munkaszolgálatban 

halt meg, a családi 

emlékezet szerint 

valahol a Don-

kanyarban. Volt 

egy felesége, Irén, 

és egy kislánya, 

Éva, akik a háború 

után pár évvel 

névházasság révén 

kijutottak 

Franciaországba, 

majd onnan 

Svájcba. 

Nem voltak 

vallásosak, de a Jom 

Kipurt és a Pészahot 

megtartották. Pészah 

első estéje a 

bátyjáéknál volt, a 

második este viszont 

náluk. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Letartóztatva: Majestic, Rabbiképző 

Csillagos ház: Budapest 

Munkaszolgálat: Pócsmegyer 

Védett ház: Budapest 

 



 8

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott, nevelte a gyerekeit. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Haskó Jakab 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1850-es évek 

 

Hol élt még? 

Békés (Békés vm.), Budapest (az 1890-es évek elején költözött családjával 

Budapestre) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1927 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Marha-nagykereskedő, mészáros 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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 idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 

 

Születési hely és idő 

Pozsony (Pozsony vm.), 1863 

 

Hol élt még? 

Békés (Békés vm.), Budapest (az 1890-es évek elején költözött férjével és két 

gyermekével Budapestre) 

 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1942 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő (pénztáros volt a saját húsboltjukban) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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 idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Hernfeld Max ?, ? / Svájc, 

1959 körül 

Bécsben, az 

Anschluss után 

pedig Svájcban 

élt, 

elszegényedett. 

Régiségkeres

kedő volt 

Bécsben. 

 

Svájci nő volt a 

felesége, de 

nincs róla adat. 

Nem volt gyereke. Nincs adat 

Hernfeld ? (férfi) ?, ? / ?, ? 

(valamelyik 

haláltáborban 

halt meg) 

Bécsben élt. 

Régiségkeres

kedő volt 

Bécsben. 

Nem volt 

felesége. 

Nem volt gyereke. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Haskó Lajosné (szül. Stern Róza) (Házasságkötés: 1928) 

 

Születési hely és idő 

Miskolc (Borsod vm.), 1906 

 

Hol élt még? 

Budapest (1928–1988) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1988 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, majd laboráns a férje mellett otthon, a felszabadulás után (1954-

ig) adminisztrátor. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Az édesanyja még kóser háztartást vezetett, mikvébe járt, de ő nem volt 

vallásos. Hagyományápoló volt, minden ünnepet megtartottak, a nagyünnepeken 

elmentek zsinagógába, böjtöltek, fiának volt bár micvója, lányának bát micvája.   

 

Anyanyelv 

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? 

Stern L. 

 

 

Miskolc (Borsod 

vm.), 1908 / 

Buchenwald, 

1945 

(Németország) 

Miskolcon élt. 

Víz-, gáz-, 

fűtésszerelő, 

apja iparát 

folytatta. 

1938-ban 

megházasodott, 

majd pár év 

múlva elvált. 

1 fiuk volt,  aki 

1939-ben 

született, és 

külföldön él a 

családjával. 

Nem volt vallásos. 

Stern P. 

 

Miskolc  (Borsod 

vm.), 1913 / 

Budapest, 1980-

as évek 

A háború előtt 

Nyíregyházán 

élt, a háború 

után 

Budapesten. 

Víz-, gáz-, 

fűtésszerelő 

Első felesége, 

akivel 

Nyíregyházán 

éltek, 

Auschwitzban 

halt meg.  

Második felesége 

Auschwitzból tért 

vissza özvegyen. 

1 kislánya volt az 

első házasságából, 

aki 10 hónaposan 

elpusztult 

Auschwitzban. A 

második 

házasságából 3 

gyerek született.  

Nem volt vallásos. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Letartóztatva: Majestic, Rabbiképző 

Csillagos ház: Budapest 

Munkaszolgálat: Szentendre 

Halálmenet: Budapest–Almásfüzitő (ott megszökött) 

Bujkálás: Almásfüzitő környékén egy bakterház pincéjében (kb. 2-3 hét) 

Védett ház: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Nevelte a gyerekeket, munkába állt. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Stern Sámuel 

 

Születési hely és idő 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1879 

 

Hol élt még? 

Mielőtt letelepedett Miskolcon, 1893-tól pár éven át végigjárta Európát mint 

„vándorlegény”. 

 

Halálozási hely és idő 

Miskolc (Borsod vm.), 1933 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Rézműves, víz- és fűtésszerelő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar kir. Honvédség, I. világháború, őrvezető.  

 

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? 

Sok testvére volt, de egyikről sincs adat, csak annyi, hogy az 1930-as években külföldre mentek a szüleikkel együtt, 

és a leszármazottak is külföldön élnek. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 

 

Születési hely és idő 

Sajószentpéter, (Borsod vm.), 1880-as évek 

 

Hol élt még? 

Miskolc 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kóser háztartást vezetett, mikvébe járt. 

 

Anyanyelv 

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? 

Sok testvére 

volt, de nincs 

róluk adat. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Miskolc 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 
 


	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományoka
	Anyanyelv
	Milyen egyéb nyelveken beszél?
	Hol volt a holokauszt idején?
	Mit csinált a háború után?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Anyanyelv
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Hol él/élt?
	Hol élt még?
	Gyerekek?
	Teljes név
	Gyermekek

	Teljes név
	Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek maguka
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalk
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	Hol volt a holokauszt idején?
	Mit csinált a háború után?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	Hol volt a holokauszt idején?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Hol volt a holokauszt idején?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Hol volt a holokauszt idején?
	Mit csinált a háború után?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	Hol volt a holokauszt idején?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Hol volt a holokauszt idején?

