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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Kertész Péter (Móse) 

 

Születési hely és idő 

Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1937 

 

Hol élt még? 

Budapest (1946/47), Szeged (1947/48), Budapest (1948–1955) (ezeken a 

helyeken iskolába járt), Veszprém (egyetem, 1955/56), Sümeg, Szombathely 

(1960-as évek), Budapest, Szentendre (1972 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Veszprémi Vegyipari Egyetem (három félév) 

 

Foglalkozás 

Újságíró 

 

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

gyermekkorában? 

Apai ágon vallásos családból származik, nagyszülei kóser háztartást vezettek 

egészen a deportálásig. Anyai ágon nem. Gyerekként a zsidó ünnepeket Karcagon 

a nagyszülők házában ismerte meg. Rendszeresen jártak zsinagógába, és 

tartották az ünnepeket is. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

– 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar Néphadsereg: 1956 nyarán egyetemistaként 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkatábor: Strasshof (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Iskolába, majd egyetemre járt, mindenféle alkalmi munkákból élt és verseket írt, 

önálló verseskötete is megjelent. 1971-től újságíró. A rendszerváltás után a 

Budapesti Izraelita Hitközség szóvivője volt (1993–95), a szentendrei izraelita 

temető gondnoka. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Kertész Miklós 

 

Születési hely és idő 

Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1936 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Gyógyszerész szak (Szeged) 

 

Foglalkozás 

Gyógyszerész 

 

Hol él/élt?  

Balassagyarmat 

 

Hol élt még? 

Budapest, Szeged (egyetem) 

 

Gyerekek? 

Andrea és Gábor 
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Házastárs 

 

Teljes név 

3 korábbi feleség, akikről az interjúalany alig tud valamit. 

Kertész Erzsébet (az interjúalany jelenlegi felesége, az alábbi adatok rá 

vonatkoznak) (szül. Kertész Erzsébet) 

 

Születési hely és idő 

Pápa (Veszprém vm.), 1947 

 

Hol élt még? 

Kistelek, Oroszlány, Budapest, Szentendre (1972 óta) 

 

Zsidó származású? 

Igen (az első három felesége közül csak egy volt zsidó származású) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Ápolónőképzőt és gyógypedagógiai főiskolát végzett, majd az ELTE-n 

szociálpolitika és szociális munkás szakon tanult.  

 

Foglalkozás 

Szociális munkás 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Ágnes, (sz. Pápa, 1950), gyógypedagógus Oroszlányban 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Kertész Dóra 

Kertész Dávid 

Kertész Endre 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

A gyerekek nem kaptak zsidó nevelést, de származásukat sohasem titkolták 

előttük. Zsidónak tartják magukat. 

 

Születési hely és idő 

Dóra: Budapest, 1973 

Dávid: Budapest, 1974 

Endre: Szentendre, 1979 

 

Hol élt még? 

Dóra: Izrael (egy év, tanulmányok), jelenleg Budapest 

Dávid: Izrael (egy év, tanulmányok), 6 év óta New York (Egyesült Államok) 

Endre: Budapest, Bécs (5 éve a Bécsi Zeneakadémián tanul) 

 

Iskolai végzettség 

Dóra és Dávid: egyetem, angol szak 

Endre: zeneakadémiára jár 

 

Foglalkozás 

Dóra: menedzser  

Dávid: a Claims Conference munkatársa  

Endre: csellóművésznek készül 

 

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

Dóra gyermekei: Áron és Mira 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Kertész Endre (zsidó név: Cvi) 

 

Születési hely és idő 

Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1908 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Szovjetunió, 1944 (hadifogság) 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola (érettségizett) 

 

Foglalkozás 

Nyomdai betűszedő volt a családi nyomdában. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat  

 

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? 

Kertész Sándor 

 

 

Karcag (Jász-

Nagykun-Szolnok 

vm.), ? / Izrael, 

? 

 

1957-ben 

alijázott, miután 

fia már kint élt. 

Ügyvéd 

Túlélte a 

munkaszolgál

atot. 

(A háború 

után a 

Magyar 

Cionista 

Szövetség 

elnöke volt, 

ezért 3 évi 

börtönbünteté

st kapott, a 

családját 

pedig 

kitelepítették.

) 

Hoch Ilona – 

túlélte a 

deportálást. 

György, öngyilkos 

lett Izraelben, 

1956 után 

alijázott. (3 

gyermek)   

Anna, Izraelben él. 

(Mindketten 

deportálva voltak a 

holokauszt alatt.)  

Nem voltak 

vallásosak.  

Kertész Lajos Karcag (Jász-

Nagykun-Szolnok 

vm.), ? / ?, ? 

(meghalt 18 

éves korában, a 

háború előtt) 

Nincs adat Nem volt. Nem voltak 

gyermekei. 

Nincs adat 

Kertész Imre 

 

 

Karcag (Jász-

Nagykun-Szolnok 

vm.), ? / 

Budapest, ? 

Karcagon, majd 

a háború után 

Budapesten élt. 

Nyomdai 

gépmester 

Solt Erzsébet: a 

holokausztban 

pusztult el.  

Özv. Matheser 

Dezsőné 

Judit és Mária, 

mindketten a 

holokausztban 

haltak meg.  

Nem voltak 

vallásosak. 

Kornis Emilné 

(szül Kertész 

Karcag (Jász-

Nagykun-Szolnok 

Nincs adat Kornis Emil Nincs adat Nincs adat 
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Erzsébet) 

 

vm.), ? / ?, ? (a 

holokausztban 

halt meg) 

Újpesten (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.) élt. 

? ?-né (szül. 

Kertész Júlia) 

Karcag (Jász-

Nagykun-Szolnok 

vm.), ? / ?, ? (a 

holokausztban 

halt meg) 

Újpesten (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.) élt. 

Nincs adat Budapestre ment 

férjhez 

Nincs adat Nincs adat 

Roth Ferencné 

(szül. Kertész 

Terézia) 

Karcag (Jász-

Nagykun-Szolnok 

vm.), ? / ?, ? (a 

holokausztban 

halt meg) 

Újpesten (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.) élt. 

Nincs adat Roth Ferenc, 

Budapest  

Nincs adat Nincs adat 

Kertész Miklós Karcag (Jász-

Nagykun-Szolnok 

vm.), ? / ?, ? 

(fiatalon halt 

meg a háború 

előtt) 

Nyomdász Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: 1943-ban behívták munkaszolgálatra, megszökött, és szovjet 

hadifogságban halt meg. 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Kertész József (Kleinről magyarosított)  

 

Születési hely és idő 

Kunmadaras (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1875 

 

Hol élt még? 

Vándor nyomdászlegényként bejárta a világot, de hogy pontosan hol fordult meg, 

azt az interjúalany nem tudja. 

 

Halálozási hely és idő 

Izrael, 1957 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat  

 

Foglalkozás 

Nyomdai könyvkötő, a karcagi Kertész Nyomda tulajdonosa 

 

Mennyire volt vallásos?  

Az interjúalany szerint “nagyon jámbor ember volt, de az élete vége felé kicsit 

belefáradt a vallásba”. Úgy gondolja, a vallás adott valamilyen tartalmat az 

életének. Megtartotta a zsidó ünnepeket, és kóser háztartást vezettek, 

rendszeresen járt zsinagógába. Hitközségi elöljáró volt. 

 

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? 

Gettó: Theresienstadt (Cseh-Morva Protektorátus) 

 

Mit csinált a háború után? 

Az államosításig a nyomdájában dolgozott. Utána nem kapott munkát. 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)  

 

Születési hely és idő 

Kunmadaras (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Karcag 

 

Halálozási hely és idő 

Karcag (Szolnok m.), 1955/56 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. Kóser háztartást vezetett. Rendszeresen járt zsinagógába. A 

nagyszülőknél jött össze a család a zsidó ünnepeken. Az interjúalany különösen a 

széderestékre emlékszik.  

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Theresienstadt (Cseh-Morva Protektorátus) 

 

Mit csinált a háború után? 

Nincs adat  

 



 

 
Anya 

 

Teljes név 

Kertész Endréné (szül. Fischer Lenke) (Házasságkötés: 1935) 

 

Születési hely és idő 

Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1910 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1971 

 

Iskolai végzettség 

4 elemi, és utána manikűrösnek tanult. 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: háztartásbeli 

Háború után: manikűrös 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, de eljárt a zsinagógába.  

 

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? 

Grosz Ernőné 

(szül. Fischer 

Irén) 

 

Jászberény 

(Jász-Nagykun-

Szolnok vm.), ? / 

Karcag, 1970-es 

évek 

A holokauszt 

során 

Strasshofban 

volt lányával 

együtt.  

Kereskedő 

(Egész 

életében 

maszek 

maradt.) 

Grosz Ernő, 

munkaszolgá-

latosként 

pusztult el. 

Grosz Judit: 

Strasshofban volt 

az anyjával együtt, 

és jelenleg 

Budapesten él. 

Nincs adat 

István 

 

 

Jászberény 

(Jász-Nagykun-

Szolnok vm.), ? / 

?, ? 

Kereskedő A háború után 

egy kétgyerekes 

özvegyasszonyt 

vett feleségül, de 

az asszony a 

gyermekeivel 

kiment 

Amerikába. 

Nem volt. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkatábor: Strasshof (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Manikűrösként dolgozott Karcagon. 

 



 

 

 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Fischer Péter (zsidó név: Móse) 

 

Születési hely és idő 

Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1888 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Montenegro, 1917 (harctér) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. 31. honvéd gyalogezred, I. világháború 

 

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 Lajos 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Fischer Adolf 

 

Nincs adat Nincs adat Steiner Anna Nincs adat Nincs adat 

Jakab Jenőné 

(szül Fischer 

Teréz) 

 

Nincs adat Nincs adat Jakab Jenő, 

korán meghalt 

Tibor és Magda, 

mindketten 

Auschwitzban 

haltak meg. 

Nincs adat 

Fischer Flórián 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Fischer Aranka 

 

Meghalt a 

holokausztban. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Fischer Hermina 

 

Meghalt a 

holokausztban. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Fischer Gizella 

 

Meghalt a 

holokausztban. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Fischer Péterné (szül. Stein Rózsa) 

 

Születési hely és idő 

Körösladány (Jász-Nagykun-Szolnok vm), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Körösladány, Karcag  

 

Halálozási hely és idő 

Simmering (Ausztria), 1944 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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? 

Blau Jenőné 

(szül. Stein 

Mária) 

 

 

Körösladány 

(Jász-Nagykun-

Szolnok vm.), ? / 

?, ?  

Nincs adat Blau Jenő, 

lókereskedő, 

Karcag 

(1) Sándor: 

munkaszolgálatosk

ént pusztult el, 

felesége és lánya, 

Judit Auschwitzban 

halt meg. 

(2) Rezső: nincs 

adat 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Deportálták Ausztriába, a simmeringi gázgyárban végzett kényszermunkát, ott 

halt meg.  
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