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?–?
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?–?

Krén Jakab
?–1935

Krén Jakabné
(szül. ? Rozália)
?–1936
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Huber Jakab
1883–1944

Huber Jakabné
(szül. Krén Regina)
1888–1944

Testvérek

Házastárs
Interjúalany

2 féltestvér:
Louis Huber
1908 – 1970-es évek
Elemír Huber
1920–1942/5
Lenka Gubidov
(szül. Lenka Huberová)
1927

Jolana Herczogová
(szül. Jolana Huberová)
1925

Jozef Herczog
1908–1978

Gyermekek
Ladislav Herczog
1947–1999

1

Az interjúalany és családja
Teljes név
Jolana Herczogová (szül. Jolana Huberová) (Zsidó név: Hana)

Születési hely és idő
Bese, 1925 (Csehszlovákia)

Hol élt még?
Ény (Csehszlovákia), 1935 körül; Léva, 1946 óta (Csehszlovákia)

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Raktári munkás

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Vallásos ortodox családból származik. Szigorúan kóser háztartást vezettek, és
tartották a hagyományokat.

Anyanyelv
Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Szlovák
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Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Verebély (Bars és Hont vm.), Léva (Bars és Hont vm.)
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország)
Munkatábor: Hessisch–Lichtenau (Németország)
Halálmenet: Németország
Mit csinált a háború után?
Dolgozott.
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Testvérek
Teljes név
Louis Huber [szül. Huber Lajos] (Zsidó név: Jichak) (Első feleség: Politzer Sára;
második feleség: Silber Malvin) (Lajos munkaszolgálatban volt; második felesége
Lajos első házasságából született Tamás nevű fiával Strasshofban élte túl
a holokausztot)
Elemír [Elemér] Huber
Lenka [Lenke] Gubidova (szül. Lenka Huberová) (Zsidó név: Blima)
(Korábban: Lenka Weissová); első férj az 1940-es évek végén betegségben
meghalt.) (Lenke Auschwitzban, majd Lichtenauban volt a holokauszt alatt.)
Születési hely és idő
Lajos: Budapest, 1908 (apa első házasságából)
Elemér: hely ismeretlen, 1920 (apa első házasságából)
Lenke: Bese, 1927 (Csehszlovákia)
Anyanyelv
Mindháromnak: magyar

Iskolai végzettség
Lajos: nincs adat
Elemér: elemi + tanonciskola (műbútorasztalos)
Lenke: elemi iskola
Foglalkozás
Lajos: vegyiüzemet alapított
Elemér: nincs adat
Lenke: ápolónő
Hol él/élt?
Lajos: Montreal (Kanada)
Elemér: Bese (Csehszlovákia, Magyarország)
Lenke: Rechovot (Izrael)
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Hol élt még?
Lajos: Ostrava (Csehszlovákia) 1939-ig; Debrecen kb.1939–1949; Izrael,
Montreal (Kanada)
Elemér: Komárom
Lenke: Ény (Csehszlovákia), 1935 körül; Budapest, Karlovy Vary
(Csehszlovákia), Dunaszerdahely (Csehszlovákia), Jivne (Izrael), Jeruzsálem
(Izrael), Rechovot (Izrael)
Gyerekek?
Lajos: Tamás (szül. 1934 körül; Tamás felesége és lánya a családjával
Kanadában él; ő maga már meghalt)
Elemér: gyermektelen
Lenke: Baruch (szül. Karlovy Vary, ?,Izraelben él); Jichak (szül. Karlovy Vary,?,
Izraelben él)
Halálozási hely és idő
Lajos: Kanada, 1970-es évek
Elemér: hely ismeretlen, 1942/45
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Házastárs
Teljes név
Jozef Herczog (szül. Herczog József) [lásd: Magyar nevek szlovákosítása]
(Házasságkötés: 1946) [A férjnek ez a második házassága volt, előző
házasságában született egy lánya és egy fia. Az első családja Auschwitzban
pusztult el.]

Születési hely és idő
Léva, 1908 (Bars vm.)

Hol élt még?
–

Zsidó származású?
Igen (Apja koncentrációs táborban halt meg.)

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Elemi iskola + kereskedelmi tanonciskola

Foglalkozás
Tollkereskedő volt, majd betanított gyári munkás

Halálozási hely és idő
Léva, 1978 (Csehszlovákia)
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Hat testvére volt. Hárman még a háború alatt Léván haltak meg, ezért
a sírkövekről tudja a nevüket. A másik három testvér nem tért vissza
a koncentrációs táborból, ezért nem tudja a nevüket.
Herczog Géza
Herczog Gizella (szül. Berger Gizella)
Glauber Aranyka (szül. Herczog Aranyka)
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Gyermekek
Teljes név
Ladislav Herczog (Zsidó név: Jichak)

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Igen

Születési hely és idő
Léva, 1947 (Csehszlovákia)

Hol élt még?
–

Iskolai végzettség
Gépészeti középiskola (Zólyom)

Foglalkozás
Hivatalnok a mochovcei atomerőműben

Halálozási hely és idő
Léva, 1999 (Szlovákia)

Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
Fiú (szül. 1973), biztosítási ügynök
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Apa

Teljes név
Huber Jakab

Születési hely és idő
Jóka, 1883 (Pozsony vm.)

Hol élt még?
Dunaszerdahely, Budapest, (Bars)Bese

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Kereskedő (kóser baromfival kereskedett)

Mennyire volt vallásos?
Vallásos ortodox volt (naponta többször imádkozott az előírások betartásával,
civeszt viselt)

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

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Huber Adolf

?, ? / ?, ?

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Nincs adat

6 gyermek

A háború előtt

(meghaltak

Nádszegen élt,

a holokausz alatt)

Nincs adat

majd a háború
után kivándorolt
Izraelbe.
Nincs adat

Nincs adat

Weisz Vojtech

Weisz ?-né (szül.

?, ? / ?, ?

Huber ?)

Dunaszerdahelye

(Béla -igen)

n élt.

[Huber Lenkének –
Jolana Herczogová
lánytestvérének –
volt a férje],
családjával Karlovy
Varyban élt, az
1940-es évek
végén halt meg.
Több gyerekről
nincs adat.

További két vagy
három fiútestvér;
Dunaszerdahelye
n éltek.

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Verebély (Bars és Hont vm.), Léva (Bars és Hont vm.)
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Apai nagyapa

Teljes név
Huber ?

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Jóka (Pozsony vm.), Dunaszerdahely

Halálozási hely és idő
Dunaszerdahely (Csehszlovákia), évszám ismeretlen

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Nincs adat

Mennyire volt vallásos?
Ortodox volt.
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Anyanyelv
Magyar

Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Nincs adat

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

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyanya
Teljes név
Huber ?-né (szül. ?)

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Jóka (Pozsony vm.), Dunaszerdahely

Halálozási hely és idő
Nincs adat

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Nincs adat

Mennyire volt vallásos?
Ortodox volt.

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

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anya

Teljes név
Huber Jakabné (szül. Krén Regina)

Születési hely és idő
Kelenye (Hont vm.), 1888

Hol élt még?
(Bars)Bese

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Háztartásbeliként baromfit nevelt, melyet kóser baromfiként a férje árult.

Mennyire volt vallásos?
Parókát viselt, mindig hosszú ujjú, nyakig begombolt ruhában járt, nyáron is
harisnyát viselt. A gyerekeknek sem volt szabad rövidujjú ruhát viselnünk. Anyja
rendszeresen imádkozott, havonta eljárt a mikvébe. Kóser háztartást vezetett.
Anyanyelv
Magyar
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Név

Krén Ferenc

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs

idő

adatai

?, ? / Auschwitz,

Kocsmáros

1944

a családi

(Lengyelország)

kocsmában

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nőtlen volt.

Gyermektelen volt.

Ortodox volt.

Hajadon volt.

Gyermektelen volt.

Ortodox volt.

Nincs adat

Gyermektelen volt.

Ortodox volt.

(Bars)Besén élt.
Krén Jozefin

?, ? / Auschwitz,

Eladó a családi

1944

fűszerüzletben

(Lengyelország)
(Bars)Besén élt.
Krén Sándor

?,? / Budapest,

Nincs adat

1938/39

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Verebély (Bars és Hont vm.), Léva (Bars és Hont vm.)
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Anyai nagyapa
Teljes név
Krén Jakab

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
(Bars)Bese

Halálozási hely és idő
Bese, 1935 (Csehszlovákia)

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Szatócs, kocsmáros

Mennyire volt vallásos?
Nagyon vallásos volt: az előírások betartásával (talesz, tfilin) imádkozott. Minden
ünnepet megtartottak, szakálla és pajesza nem volt, de mindig kipát viselt.

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.)
Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anyai nagyanya
Teljes név
Krén Jakabné (szül. ? Rozália)

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
(Bars)Bese

Halálozási hely és idő
Bese, 1936 (Csehszlovákia)

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Nincs adat

Mennyire volt vallásos?
Nem hordott parókát, csak kendőt viselt. Télen-nyáron harisnyában járt, és
hosszú ujjú ruhát viselt. A ruha be volt gombolva egészen a nyakáig.

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

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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