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Az interjúalany és családja 

 

Teljes név 

Hochman Tibor (zsidó név: Jiszrael) 

 

Születési hely és idő 

Munkács, 1928 (Csehszlovák Köztársaság) 

 

Hol élt még? 

Novoszibirszk (1954–1965/6), Ungvár (1965/6 óta) 

 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola, majd mesternél kitanulta a lakatosmesterséget, 1943-ban állt 

munkába.  

 

Foglalkozás 

A háború előtt: lakatos  

A háború után: karosszérialakatos, majd sofőr 

 

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

gyermekkorában? 

A család nemigen volt vallásos, csak a nagyszülők kedvéért tartottak be bizonyos 

szokásokat (gyertyagyújtás, barhesz, Pészahkor csak maceszt ettek, pészahi 

edényeket használtak, de széderestét nem tartottak; volt Hanuka-gyertya; 

elvégezték a kápóresz szertartást), de például a héderbe járást nem erőltették. A 

Jom Kipurt azonban az előírásoknak megfelelően tartották meg. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Orosz, ukrán 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Szovjet Hadsereg, 1948–1954 (Távol-Kelet, csendes-óceáni szovjet flotta, 

szakaszvezető) 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Munkács, Ungvár (? – megjegyzést lásd az interjúban) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz, Gleiwitz (?) (Lengyelország), Mauthausen 

(Ausztria) 

Halálmenet: Gleiwitz–Mauthausen 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott, majd 1948-ban behívták sorkatonának, megházasodott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Hochman Miklós (zsidó név: Azril Majer) (Felesége, Fira vallásos munkácsi zsidó 

családból származott, 1953-ban kötöttek házasságot.) 

Hochman Adalbert 

 
 

Születési hely és idő 

Miklós: Munkács, 1924 (Csehszlovák Köztársaság) 

Adalbert: Munkács, 1934 (Csehszlovák Köztársaság) 

 

Anyanyelv 

Mindkettőnek: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Miklós: elemi iskola (Csehszlovákia) 

 

 

Foglalkozás 

Miklós: a háború előtt szabó volt, 1950 körül az új munkácsi vattagyár 

igazgatója, majd Ungváron bolti eladó 

 

 

Hol él/élt?  

Miklós: Toronto (Kanada, az 1980-as évektől) 

Adalbert: Munkács 

 

Hol élt még? 

Miklós: Ungvár (1953-tól), Tel-Aviv (Izrael, 1971-től) 

Adalbert: – 

 

Gyerekek? 

Miklós: Ljudmilla (1957); Jevgenyij (1965) – 1971-ben szüleikkel kivándoroltak 

Izraelbe. Ljudmilla férjhez menetele után Torontóba (Kanada) települt (szülei is 

követték). 
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Halálozási hely és idő 

Miklós: Toronto, 1990 (Kanada) 

Adalbert: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Hochman Tiborné (szül. Valentyina Novikova) (Házasságkötés: 1953) 

 

Születési hely és idő 

Leningrád, 1928 (Szovjetunió) 

 

Hol élt még? 

Novoszibirszk (anyja belehalt a szülésbe, hivatásos katona apja különböző 

garnizonokban szolgált, úgyhogy a nagyanyja nevelte) (1965/6-ig, közben:) 

Vlagyivosztok (középiskola); Ungvár (1965/6 óta)  

 
 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Orosz 

 

Iskolai végzettség 

Technikum (villamosipari) 

 

Foglalkozás 

Technikus, majd gyermekei megszületése után háztartásbeli, 1965-től gyári 

munkás Ungváron, majd meós. 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nem volt testvére. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Hochman Natalja  

Hochman Viktor  

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték őket zsidónak. (Lányuk házastársa ukrán származású, fia felesége 

orosz zsidó.) 

 

Születési hely és idő 

Natalja: Novoszibirszk, 1955 (Szovjetunió) 

Viktor: Novoszibirszk, 1956 (Szovjetunió) 

 

Hol élt még? 

Natalja: Ungvár (1965/6 óta, közben:), Németország (kb. 1975–1980) 

Viktor: Ungvár (1965/6 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Natalja: általános iskola (10 osztályos), szakmunkásképző (fodrász) 

Viktor: egyetem (az ungvári egyetem autó- és traktorgépészeti szakán végzett)  

 

Foglalkozás 

Natalja: fodrász (férje hivatásos katona volt, 5 évet Németországban töltött az 

ott állomásozó szovjet csapatoknál; 42 éves korában leszerelt; ma a Heszednél 

dolgozik) 

Viktor: vállalati vezetőféle 

 

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

Natalja: Oleg (Ungvár, 1980; levelező hallgató az ungvári Nemzetközi 

Kapcsolatok Intézetében, az ukrán nemzetbiztonsági szolgálatnál dolgozik); 

Tatyjana (Ungvár, 1985, tanuló) 

Viktor: Jelena, 1980-ban született (az iskola elvégzése után kivándorolt Izraelbe, 

katonaidejét már letöltötte, egyetemre szándékozik menni /2003/); Eduard, 

1997-ben született. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Hochman Ignác (zsidó név: Jichak) 

 

Születési hely és idő 

Munkács (Bereg vm.), 1898 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat (Egy olyan vallásos családban, mint az övék volt, föltehetően ő is és 

az öccsei is jártak héderbe; a foglalkozásához pedig nyilván szüksége volt 

valamilyen formális iskolai végzettségre és szakképzettségre is.) 

 

Foglalkozás 

Gépész volt a munkácsi erőműben. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nemigen volt vallásos, a szülei miatt betartott ugyan bizonyos hagyományokat, 

de a zsinagógába csak Jom Kipurkor ment el. 

 

Anyanyelv 

Jiddis, de saját családjában (gyermekeivel, feleségével) magyarul beszélt.             
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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? 

 

 

A testvérek 

között másfél-

két év 

korkülönbség 

volt. 

   Nem voltak olyan 

vallásosak, mint a 

szüleik, 

zsinagógába csak 

Jom Kipurkor 

mentek el. 

Hochman Áron 

öcs) 

Munkács (Bereg 

vm.), 1900 körül 

/ Munkács 

(Beregi Közig. 

Kirendeltség), 

1939 

(betegségben 

halt meg) 

Eladó 

(ruházati 

bolt) 

Nem volt 

házastársa. 

Nem volt.  

Hochman 

Salamon (Smuel) 

(öcs) 

Munkács (Bereg 

vm.), ?/ Munkács 

(Beregi Közig. 

Kirendeltség), 

1943 (tífuszban 

halt meg 

munkaszolgálato

sként a munkácsi 

kórházban) 

Hentesboltja 

volt, kóser 

kolbászt is 

készített.  

Munkácsi zsidó 

lány, 

háztartásbeli 

volt. 

2 gyerek  

Hochman Frida 

(húg) 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Szülei 

háztartását 

vezette. 

Nem volt férjnél. Nem volt.  

Hochman Fáni 

(húg) 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Varrónő volt, 

otthon 

dolgozott. 

Nem volt férjnél. Nem volt.  
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? –né (szül. 

Hochman Rezsi 

/Rejsl/) (húg) 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Segített férje 

boltjában. 

Cukrászüzeme 

volt, 

munkaszolgálato

sként halt meg. 

Voltak, nem tudni, 

hány, 

Auschwitzban 

pusztultak el 

1944-ben. 

 

Szerencsi ?-né 

(szül. Hochman 

Eszter) (húg) 

Munkács (Bereg 

vm.), ? /?, ? 

Nincs adat Nem volt zsidó. Lánya az 1920-as 

években született, 

Munkácson él 

(Ukrajna). Nem 

tudni, volt-e még 

gyereke. 

 

Hochman József 

(Joszif) (öcs) 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / ? 

(Délvidék), 1944 

(munkaszolgálat

osként) 

Eladó volt egy 

háztartási 

boltban. 

Nem volt 

házastársa. 

Nem volt.  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Munkács, Ungvár (?) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Hochman Dávid (zsidó név: Dávid) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Kárpátalja), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Munkács 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Sakter 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. Nem haszid öltözékben járt, “gondosan nyírt” szakállt viselt. A 

szombatot és az ünnepeket megtartották. 

 

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? 

Gettó: Munkács 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Hochman Dávidné (szül. ?) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Munkács 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Minden szabadidejét imádkozással töltötte, parókát viselt és nyakig begombolt, 

hosszú, sötét ruhát. 

 

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? 

Gettó: Munkács 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Hochman Eszter (szül. Berhida Eszter) (zsidó név: Eszter) (Házasságkötés: 1921) 

 

Születési hely és idő 

Munkács (Bereg vm.), 1899 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Férjhezmenetel előtt: varrónő 

Férjhezmenetel után: háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nemigen volt vallásos, csak a szülők miatt tartott be bizonyos hagyományokat 

(gyertyagyújtás, böjt). 

 

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? 

Berhida Jákob 

(báty) 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Húsüzemben 

dolgozott. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

?-né (szül. 

Berhida Frida) 

(nővér) 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Munkács, 1949 

(Szovjetunió) A 

koncentrációs 

táborból súlyos 

betegen tért 

vissza. 

Háztartásbeli 

volt. 

Munkaszolgálatb

an halt meg. 

Voltak gyerekek, 

nem tudni, hány, 

Auschwitzban 

pusztultak el, 

1944-ben. 

Nincs adat 

?-né (szül. 

Berhida ?) 

(nővér) 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország)  

Háztartásbeli 

volt. 

Auschwitzban 

halt meg, 1944-

ben 

Voltak gyerekek, 

nem tudni, hány, 

Auschwitzban 

pusztultak el, 

1944-ben. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Munkács 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Berhida ?  

Csak annyi tudható róla, hogy Munkácson élt, és jóval Hochman Tibor születése 

előtt (1928) meghalt. 

 

 

 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Berhida ?-né (szül. ?) 

Csak annyi tudható róla, hogy Munkácson élt, és jóval Hochman Tibor születése 

előtt (1928) meghalt. 
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