
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Bihari (Weisz) Lajos 
1898–1980 

Anya 
 

Bihari (Weisz) Lajosné 
(szül. Weisz Ella) 

1904–1982 

Apai 
nagyapa 

 
Weisz László 
1860-as évek–

1910 
 

Apai 
nagyanya 

 
Weisz  Lászlóné 
(szül. Goldner 

Regina) 
1860-as évek–

1948 

Házastárs 
 

Kemény (Kohn) 
András 

1931–1992 

Interjúalany 
 

Kemény Andrásné 
(szül. Weisz Veronika) 

1931

Testvérek 
 

Nincsenek 
 

Gyermekek 
 

Kemény Ágnes 
1953 

 

Anyai 
nagyanya  

 
Weisz Mórné 
(szül. Izsák 

Eszter) 
1880–1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Weisz Mór 

1870-es évek–
1942 
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Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Kemény Andrásné (szül. Bihari Veronika) (zsidó név: Hanele) 

(Az 1970-es évek elején elvált férjétől.) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1931 

 

Hol élt még? 

Kína (5 év) 

 

Iskolai végzettség 

Műegyetem (1950–1955), műszaki rajzoló (1949–1950) 

 

Foglalkozás 

Tervezőmérnök, mérnökszakértő különböző szocialista nagyvállalatoknál 

(Komplex) 

 

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

gyermekkorában? 

A szülői család már nem volt vallásos. Az anyai nagymama ortodox zsinagógába 

járt, a kásrut szabályait csak részben tartotta meg, parókát nem viselt. Az 

ünnepeket mindig megtartották. Az összes elhunyt családtag zsidó temetőben 

nyugszik. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, angol, kínai (“konyhanyelven”) 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Bujkalas (egy budapesti intézetben, ahol zsidó gyerekeket bujtattak, innen 

megszökött) 

Védett ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Befejezte a középiskolát, majd egyetemre ment. 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Kemény András (Kohnról magyarosított) (Házasságkötés: 1952) 

(Az 1970-es évek elején elváltak.) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1931 

 

Hol élt még? 

Kína  

 

Zsidó származású? 

Igen (ortodox, nagyon vallásos családból származott) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Műegyetem (gépészmérnök) 

 

Foglalkozás 

Diplomata, tervezőmérnök 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1992 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Nincs adat 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Kemény Ágnes 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1953 

 

Hol élt még? 

Kína (gyermekkorában) 

 

Iskolai végzettség 

Zeneakadémia 

 

Foglalkozás 

Zenetörténész 

 

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

– 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Bihari Lajos (Weiszről magyarosított) 

 

Születési hely és idő 

Illye (Bihar vm.), 1898  

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1980 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Kereskedő, vendéglős 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség. Frontszolgálat az I. világháborúban, megsebesült az olasz 

fronton. 

 

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? 

Pintér Lászlóné 

(szül. Weisz 

Irén) 

 

 

Illye (Bihar vm), 

1905 / Budapest, 

1963  

Háztartásbeli Nem zsidó Pál 

Erzsébet 

László 

Kikeresztelkedett a 

háború előtt. 

Weisz Andor 

 

 

Illye (Bihar vm), 

1896 / ?, 

1944/45 

 

Kereskedő Rózsi Nem volt 

gyermekük. 

Nem volt vallásos. 

Weisz Sára 

 

Illye (Bihar vm), 

1900 / Budapest, 

1977 

Varrónő, női 

ruhaszalon 

tulajdonosa 

Nincs adat Nincs adat Nem volt vallásos. 

Weisz Rózsi 

 

Illye (Bihar vm.), 

1894 / Budapest, 

1972 

 

Háztartásbeli Nincs adat Nincs adat Nem volt vallásos. 

Weisz Margit 

 

 

Illye (Bihar vm.), 

1906 / Budapest, 

1989 

 

Tisztviselő Nincs adat Nincs adat Nem volt vallásos. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat 

 

Mit csinált a háború után? 

Italboltban dolgozott. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Weisz László 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1860-as évek 

 

Hol élt még? 

Illye (Bihar vm.), Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1912 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő (szatócs) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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 

Weisz Lászlóné (szül. Goldner Regina) 

 

Születési hely és idő 

Nagyszalonta (Bihar vm.), 1860-as évek  

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1948 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, majd férje halála után (1912) ő vezette a boltot. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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? 

Bujkált keresztény papírokkal. 

 

Mit csinált a háború után? 

Idős és beteg volt. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Bihari (Weisz) Lajosné (szül. Weisz Ella) (Házasságkötés: 1929) 

 

Születési hely és idő 

Szatmárnémeti (Szatmár vm.), 1904  

 

Hol élt még? 

Budapest (kb. 1906-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1982 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi iskola 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: kalapos  

Háború után: könyvelő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox családban nevelkedett.   

 

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? 

Weisz József 

 

 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), 

1913 / 

Fertőrákos 

(Sopron vm.), 

halálmenetben, 

1944/1945 

 

Budapesten élt. 

Papírüzlete 

volt. 

Zsidó feleség 

(Márta) 

(Házasságkötés: 

1938) 

 

Nem volt 

gyermekük. 

Nem tartotta  a 

vallást, de zsinagógai 

esküvője volt. 

Weisz Márton 

 

 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), 

1902/ Fertőrákos 

(Sopron vm.), 

halálmenetben, 

1944/1945 

 

Budapesten élt. 

Recepciós 

volt egy 

előkelő 

szállodában, 

volt 

valamilyen 

felsőbb iskolai 

végzettsége. 

Angolul, 

németül és 

franciául 

beszélt. 

Rappaport Magda 

(zsidó) 

(Házasságkötés: 

1943)  

(A háború után 

ismét férjhez 

ment 

Venezuelába.) 

Gyermek 1944-

ben, 1 hetes 

korában a 

kórházban 

éhenhalt. 

Nem tartotta  a 

vallást, de zsinagógai 

esküvője volt. 

Weisz Jenő 

(1938-ban 

alijázott) 

 

Budapest, 1906  

/ Haifa, 1962 

(Izrael) 

Budapesten 

egy 

kávéházban 

dolgozott, 

Izraelben 

pilóta volt. 

Rappaport Elza, 

Budapestről 

deportálták, 

elpusztult a 

holokauszt 

során. 

Nincs adat Nem tartotta  a 

vallást, de zsinagógai 

esküvője volt. 

Weisz Ernő 

 

 

Budapest, 1908 / 

Don –kanyar, 

1942 

(Szovjetunió, 

munkaszolgálat)  

Szabó Nőtlen volt. Nem volt 

gyermeke. 

Nem tartotta  a 

vallást, de zsinagógai 

esküvője volt. 

Weisz Andor Budapest, 1910 / 

Fertőrákos 

(Sopron vm.), 

halálmenetben, 

1944/1945 

Portás egy 

szállodában 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 
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Erdős Pálné 

(szül. Weisz Lili) 

 

 

Budapest, 1915 / 

Budapest, 1997 

 

Háztartásbeli Erdős Pál, zsidó, 

érettségizett, 

vásározó 

kereskedő 

Lány, (Budapest, 

1947), orvos lett. 

Nem tartotta  a 

vallást, de zsinagógai 

esküvője volt. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Férjének segített az italboltban, ahol a férj volt a vezető. Később könyvelőként 

dolgozott. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Weisz Mór 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1870-es évek eleje 

 

Hol élt még? 

Budapest (1906-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1942 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő, Budapestre költözve (1906 körül) egy italmérésben dolgozott. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox zsinagógába járt. Az ünnepeket megtartotta. Több adat nincs. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség 

 

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 

Weisz Mórné (szül. Izsák Eszter) 

 

Születési hely és idő 

Szatmárnémeti (Szatmár vm.), 1880  

 

Hol élt még? 

Budapest (1906-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1944 április (szívbetegségben halt meg egy budapesti kórházban) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola (6 osztály) 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox zsinagógába járt, parókát nem viselt, a kóser háztartásvezetés szabályait 

csak részben tartotta meg. Az ünnepeket megtartották. 

 

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? 

Izsák Ignác Szatmárnémeti, 

(Szatmár vm.), 

1873 / Budapest, 

1950 

Kölcsönkönyv

tára és 

papírkeresked

ése volt. 

Steiner Ilus 

(Szatmárnémeti 

/Szatmár vm./, 

1883 – 

Budapest, 1952) 

(Anyja bátyjának 

a lánya), 

cégvezető egy 

bankban. 

Nem volt gyerek. A nagyünnepeket 

tartották, nem voltak 

kóserek. 

Izsák Henrik 

 

 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), 

1890 / Irkutszk 

(Oroszország 

vagy 

Szovjetunió) (az 

I. világháború 

után fogságban?) 

Nem volt Nem volt Nem volt Nincs adat 

Weisz Mórné 

(szül. Izsák 

Eszter) 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), 

1880 / Budapest, 

1944 nyarán, 

betegségben 

Háztartásbeli Weisz Mór (szül. 

1870), 

Budapesten 

dolgozott egy 

italmérésben 

Weisz Ella 

(Szatmárnémeti, 

1904 /Szatmár 

vm./ – Budapest, 

1982) 

Weisz Márton 

(Szatmárnémeti 

/Szatmár vm./, 

1902 – Fertőrákos 

/Sopron vm./, 

halálmenet, 1944); 

szállodai recepciós 

volt. Felesége, 

Rappaport Magda 

volt. Gyermekük 1 

hetes korában a 

gettóban éhen 

halt. 

Weisz Andor 

(Budapest, 1906) 

Ugyanúgy halt 

Ortodox zsinagógába 

járt, de parókát nem 

viselt, a kóser 

háztartásvezetés 

szabályait részben 

betartotta. 
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meg, mint a 

bátyja. 

Szanatóriumi 

recepciós volt 

Pesten. Nőtlen 

volt. 

Weisz Jenő 

(Budapest, 1910 

körül – Izrael, 

1962-ben eltűnt); 

1938-ban ment ki 

Palesztinába; 

feleségét, 

Rappaport Elzát 

Budapestről 

deportálták. 

Meghalt.  

Weisz Ernő 

(Budapest, 1908 

vagy 1910 – Don-

kanyar, 1942 

/Szovjetunió/); 

szabó volt, nőtlen 

volt. 

Weisz József  

Budapest, 1913 – 

Fertőrákos /Sopron 

vm./, halálmenet, 

1944); papírüzlete 

volt. 

Erdős Pálné (szül. 

Weisz Lili) 

Budapest, 1915 

Férj vásározó 

kereskedő, 1947-

ben született 

lányuk orvos. 

Izsák Ede 

(1957-ben 

feleségével 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), 

1887 / Izrael, 

Orvos, a 

Magyar 

Cionista 

Beck Irén (apja 

földbérlő volt), a 

WIZO magyar 

Nem volt Nagyon vallásosak 

voltak, kóser 

háztartást vezettek. 
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együtt alijázott) 

 

1970 

 

Szövetség 

elnöke volt. 

szervezetének 

elnöke volt. 

Lőwy Mórné 

(szül. Izsák 

Flóra) 

 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.),  

1895 / Budapest, 

1971 

A háború 

előtt  

hentesüzletük 

volt 

Rákosszentmi

hályon, az 

1940-es évek 

elejétől 

tejboltot 

bérelt 

Budapesten. 

 

1. férj: 

banktisztviselő 

volt. 

2. férj: kóser 

hentes 

Első házasságból: 

Lőwy Béla 

(adoptálva), 

textiltechnikus, 

textilvállalati 

igazgató; 

második 

házasságból: 

Lőwy Alfréd, 

magyarosított 

Lukács Andrásra. 

Újságíró, 

szerkesztő. 

A nagyünnepeket 

tartották, a fiúk azt 

sem. 

Izsák Károly 

 

 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), 

1897 / Budapest, 

1978 

Főkertész 

(MIKÉFE), 

majd a 

Mezőgazdasá

gi 

Minisztériumb

an dolgozott 

Török Irén 

(Budapest, 1902 

– Budapest, 

1978), 4 polgárit 

végzett, 

háztartásbeli volt 

Izsák Erika 

(Budapest, 1929), 

egyetemet 

végzett, újságíró  

Nem voltak 

különösebben 

vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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