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Apa 
 

Hirschberg Andor 
1902–1966 

Anya 
 

Hirschberg Andorné  
(szül. Stern  Piroska) 

1907–1961 

Apai 
nagyapa 

 
Hirschberg 

Móric 
1867–1944 

 

Apai 
nagyanya 

 
Hirschberg 

Móricné 
(szül. Löwinger 

Betti) 
?–1926/7 

Házastárs 
 

Hirschberg Frigyesné 
(szül. Osztrogonacz 

Gizella) 
1939 

Interjúalany 
 

Hirschberg Frigyes 
1930 

Testvérek 
 

Hirschberg Adél 
1932–1944 

Gyermekek 
 

Hirschberg Gábor 
1972–2003 

 

Anyai 
nagyanya  

 
Stern Mártonné 

(szül. Kohn 
Hanna) 

1880-as évek–
1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Stern Márton 
1880-as évek–

1944 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Hirschberg Frigyes (zsidó név: Pinhász) 

 

Születési hely és idő 

Kaba (Hajdú vm.), 1930  

 

Hol élt még? 

Budafok (1933-tól), Budapest 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (ELTE természettudományi kar, biológia–kémia szak, műszaki egyetem 

szakmérnöki, doktorátus) 

 

Foglalkozás 

Tudományos kutató (élelmiszer-kutató intézet) 

 

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

gyermekkorában? 

A család súlyt fektetett a zsidóság megőrzésére: amikor fölköltöztek Budafokra, a 

gyereket két évre visszaküldték Tállyára az elemibe, mert ott járhatott héderbe 

is, és tanulhatott valami “Jiddiskájtot”. Budapesten is zsidó iskolában folytatta, de 

az nem ortodox volt, hanem neológ. Budafokra visszatérve szülei azonnal 

levágatták a pajeszát. Az apja minden reggel ügyelt rá, hogy fia elmondja az 

imát, de ő maga nem imádkozott.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Angol, jiddis, héber 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Egy fegyvergyárban dolgozott a Csepel-szigeten, majd kényszermunkára vitték 

Budapest mellett, majd visszakerült a fegyvergyárba, majd bekerült a budapesti 

gettóba. 

 

Mit csinált a háború után? 

A polgári iskolát még 1944-ben befejezte, beiratkozott a zsidó tanítóképzőbe, 

majd különbözetivel átment a zsidó gimnáziumba, ott érettségizett, utána 

egyetemre ment. 



 4

Testvérek 

 

Teljes név 

Hirschberg Adél (zsidó név: Dabris) 

 

Születési hely és idő 

Kaba (Hajdú vm.), 1932 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskolába járt, mikor meghalt. 

 

Foglalkozás 

Tanuló volt. 

 

Hol él/élt?  

Budafok (1933–1944) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Hirschberg Frigyesné (szül. Osztrogonacz Gizella) 

 

Születési hely és idő 

Tompa (Bács–Bodrog vm.), 1939  

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola és védőnőképző 

 

Foglalkozás 

Védőnő 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincs adat 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Hirschberg Gábor (zsidó név: Gábriel Jichák) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen. Apjával rendszeresen járt zsinagógába, volt bár micvója. Az 1990-es évek 

második felében alijázott. 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1972 

 

Hol élt még? 

Izrael 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem, PhD 

 

Foglalkozás 

Vegyészmérnök 

 

Halálozási hely és idő 

Izrael, 2003 

 

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

Nem volt. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Hirschberg Andor (zsidó név: Jichák Ábrahám) 

 

Születési hely és idő 

Kaba (Hajdú vm.), 1902  

 

Hol élt még? 

Budafok (1933-tól), Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1966 

 

Iskolai végzettség 

5 gimnáziumi osztály (a nyolcosztályos gimnáziumból), ipariskola (lakatos) 

 

Foglalkozás 

Kabán egy banknál dolgozott mint ügynök (kijárta a parasztok kölcsöneit), 

Budafokon gyári munkás volt, a háború után a nagytétényi sertéshizlaldában volt 

csoportvezető, majd ellenőr a köztisztasági vállalatnál. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásosan nevelkedett, de Budapestre (Budafok) kerülve gyári munkásként már 

nem tudta megtartani a szombatot. Feladták a kóser konyhát is. Ismerte az 

imákat, ha ideje engedte, tanulmányozta a Tórát. Figyelemmel kísérte fia vallási 

tanulmányait, tanította is. 

 

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? 

Rosenthal 

Mihályné (szül. 

Hirschberg Róza) 

 

 

Kaba (Hajdú 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Fiákeres volt (a 

család vett neki 

két lovat) 

14 gyerekéből 8 

élte meg a 

felnőttkort, és 1 

gyerek (Irén) élte 

túl a háborút.  Ő 

férjhez ment egy 

henteshez. 

Nincs adat 

Hirschberg János 

 

 

Kaba (Hajdú 

vm.), 1905 / ?, ? 

(túlélte a 

holokausztot) 

6 elemit 

végzett, majd 

elment 

kereskedőina

snak, 

Budapesten 

csempészáruv

al üzletelt.  

Feleségét 

deportálták 

Budafokról, 

meghalt. 

Nem volt Nincs adat 

Hirschberg Miklós 

(öcs) 

(nem Kabán 

nevelkedett, 

hanem 

Hirschberg 

Vilmosnál  

Budapesten) 

A numerus 

clausus miatt 

Brünnben 

végezte el az 

egyetemet. 

Kaba (Hajdú 

vm.), ? / Ukrajna 

(munkaszolgálat)

, 1942 

Vegyészmérn

ök, hosszú 

ideig volt 

munkanélküli. 

Nem volt Nem volt Nincs adat 

Hirschberg József 

(A szülőkkel élt.) 

 

Kaba (Hajdú 

vm.), 1908 / 

Kaba, 1930 (tbc) 

Nincs adat Nem volt házas Nem volt Nincs adat 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálatos volt, Szálasi hatalomátvétele (1944. október 15.) után egy 

kórházban volt. 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Hirschberg Móric (zsidó név: Mojse) 

 

Születési hely és idő 

Ungmogyorós (Árva vm.), 1867  

 

Hol élt még? 

Kaba (Hajdú vm.) (1890-es évektől) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Pár elemije lehetett, „majdnem analfabéta volt“. 

 

Foglalkozás 

Pincér, majd egy gazdaságban munkafelügyelőféle, majd szatócs és kocsmáros 

(jó házasság révén)  

 

Mennyire volt vallásos?  

A vallási külsőségeket megtartotta (táleszt, tfilint rakott fel imádkozáskor, 

rövidebb imákat is tudott), otthon kóser háztartást vezettek, de máshol talán 

megette a nem kósert is. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség, szanitéc (valószínűleg az 1880-as évek) 

 

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? 

?-né (szül. 

Hirschberg Róza) 

(nővér) 

 

Ungmogyorós 

(Árva vm.), 1867 

előtt / Amerika, 

? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Hirschberg 

Vilmos (báty) 

Budapesten élt. 

 

Ungmogyorós 

(Árva vm.), 1867 

előtt / ?, 1944/5 

Cipész, 

később a 

műhelye 

bérbeadásábó

l élt 

2. feleség 

meghalt a 

háború alatt. 

Lány – Romániába 

ment férjhez még 

a II. világháború 

előtt, a háború 

után magas 

párttisztsége volt. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Eltűnt a deportálás során. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Hirschberg Móricné (szül. Löwinger Betti) (zsidó név: Dabris) 

 

Születési hely és idő 

Kaba (Hajdú vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Kaba (Hajdú vm.), 1926/7 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli volt, de ő irányította az üzleteket (szatócsbolt, kocsma), a halála 

után minden elúszott. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat, de nem viselt parókát. Kóser háztartást vezetett. 

 

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 

Hirschberg Andorné (szül. Stern Piroska) (zsidó név: Perl Lea) (Házasságkötés: 

1929) 

 

Születési hely és idő 

Tállya (Zemplén vm.), 1907  

 

Hol élt még? 

Kaba (1929-től), Budafok (1933-tól), Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1961 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Gyári munkás (szövőnő) (1933–1942), a háború után otthon kötött harisnyát és 

zoknit kötőgéppel, majd varrónő lett egy gyárban. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos családban nőtt fel, fiatalasszony korában (Kabán) még parókát 

viselt. Budapestre (Budafok) kerülve lassan elhagytak bizonyos hagyományokat 

(nem választották szét a tejes és zsíros edényeket, de a piacon vett szárnyast a 

sakterral vágatták le). 

 

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? 

Goldstein 

Sándorné (szül. 

Stern Aranka)  

 

Tállya (Zemplén 

vm.), 1908/9 /  

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Abaújszántóra 

ment férjhez. 

Háztartásbeli Zsidó volt, 

vendéglőjük volt. 

Meghalt 

Auschwitzban 

(Lengyelország). 

Lenke: az 1930-as 

évek végén 

született, meghalt 

Auschwitzban 

(Lengyelország) 

Nincs adat 

Weisz Miklósné 

(szül. Stern Sári) 

(Sajndl) 

 

 

Tállya (Zemplén 

vm.), 1909/10 /  

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Varrónő Weisz Miklós 

(Mojse) (szül. 

Huszt) 

Könyvkötő volt. 

Túlélte a 

munkaszolgálatot

, kivándorolt 

Izraelbe. 

Gábor (Slojme): az 

1930-as évek 

végén született, 

meghalt 

Auschwitzban.  

Nincs adat 

Stern József 

(Joszef) (Joszi) 

 

Tállya (Zemplén 

vm.), 1911 / 

Jeruzsálem, 

1999 (Izrael) 

 

1975-ig 

Nyíregyházán 

élt, 

1975-ben 

családjával 

együtt disszidált 

Amerikába, majd 

Izraelba 

költöztek. 

6 elemit 

végzett, majd 

az 

abaújszántói 

jesivában 

tanult. 

A II. 

világháború 

előtt 

magántisztvis

elő volt 

(szénbányába

n), a háború 

után 

vásározásból 

élt. 

Levkovics Jolán. 

Zsidó, 1947/48 

körül házasodtak 

össze.  

Miklós (Mordke): 

(Nyíregyháza, 

1954), 

számítógépes 

szakma, New 

Yorkban él; 

Lány: Izraelben él 

a családjával 

együtt. 

Feleségével a háború 

után egy pesti ortodox 

zsinagógában 

esküdött; a II. 

világháború után is 

kóser háztartást 

vezettek. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Kényszermunka: (Csepelen a fegyvergyárban) 

Gettó: Budapest 
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Mit csinált a háború után? 

Dolgozott. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Stern Márton (zsidó név: Mordecháj) 

 

Születési hely és idő 

Huszt (Máramaros vm.), 1880-as évek 

 

Hol élt még? 

Tállya (Zemplén vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Vegyeskereskedése volt, a Tanácsköztársaság alatt kirabolták, tönkrement, 

ezután mindenfélével foglalkozott (temetkezési vállalkozó is volt, cégtáblákat 

festett). 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, fiatalkorában jesivába is járt. Melámed is volt. A 

nagyünnepeken az egyik előimádkozó volt. Szigorúan tartotta az ortodox 

előírásokat, szakálla és pajesza volt. 

 

Anyanyelv 

Jiddis (jól beszélt ruszinul, beszélt, írt, olvasott németül) 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség, írnok volt (helyesen írt németül) 

 

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 egy 

fiútestvér, nincs 

több adat. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Stern Mártonné (szül. Kohn Hanna) (zsidó név: Hinde) 

 

Születési hely és idő 

Olaszliszka (Zemplén vm.), 1880-as évek  

 

Hol élt még? 

Tállya (Zemplén vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli (férjének segített az üzletben) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, parókát hordott, kóser háztartást vezett. Ortodoxok voltak. 

 

Anyanyelv 

Jiddis (jól tudott németül, sok német regényt olvasott, és megtanult héberül 

olvasni). 

 

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? 

Lánytestvér 

 

 

Nincs adat Nincs adat egy Teitelbaum 

nevű emberhez 

ment feleségül 

Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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