
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Keller Sándor 
1892/93–1944 

Anya 
 

Keller Sándorné 
(szül. Kohn Margit) 

1903–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Keller Jakab 

1860-as évek  – 
1944 

Apai 
nagyanya 

 
Keller Jakabné 
(szül. ? Berta) 

1860-as évek  –
1944 

Házastárs 
 

Szabados  
(Schlesinger) Géza 

1902–1945 
Krausz Károly 

1903–1983 

Interjúalany 
 

Krausz Károlyné 
(korábban: Szabados Gézáné) 

(szül. Keller Ibolya) 
1921 

Testvérek 
 

Nem volt 

Gyermekek 
 

Két gyermek 
 

Anyai 
nagyanya  

 
Kohn Mihályné 

(szül. ? Hermina) 
1882–1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Kohn Mihály 
1876–1944 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Krausz Károlyné (szül. Keller Ibolya) (zsidó név: Hindle) (Korábban: Szabados 

Gézáné) 

 

Születési hely és idő 

Győr (Győr, Moson és Pozsony vm.), 1921 

 

Hol élt még? 

Budapest (1977-től) 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi iskolai érettségi 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: lényegében nem volt kereső foglalkozása, bár kitanulta a kalapos 

mesterséget, ill. segített apja üzletében. 

A háború után: belső ellenőr az OTP-nél 1952-től a nyugdíjig. 

 

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

gyermekkorában? 

A szülői család megtartotta a nagyünnepeket, de nem vezettek kóser háztartást.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, francia, angol 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház, gettó: Győr 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (6 hét), Bergen-Belsen 

(Németország) (2 hét) 

Kányszermunka: Bréma (Németország) (romeltakarítás) (7-8 hónap) 

 

Mit csinált a háború után? 

Nincs adat 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nem volt testvére. 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

Szabados Géza (Schlesingeről magyarosított) (Házasságkötés: 1944. február) 

Krausz Károly (Házasságkötés: 1947) 

? ? (élettárs) (A kapcsolat 1984–1993 között állt fent, az év nagy részét 

Budapesten töltötték, évi két hónapot Izraelben töltöttek.) 

 

Születési hely és idő 

Géza: Sopron (Sopron vm.), 1902 

Károly: hely ismeretlen, 1903 

(élettárs): Győr, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Géza: Győr (Győr, Moson és Pozsony vm.) 

Károly: Győr, Budapest 

(élettárs): Palesztina (1939-től) 

 

Zsidó származású? 

Mindkettő zsidó (Géza első házasságából született lánya 13 évesen került 

koncentrációs táborba, túlélte; Károly első felesége és két kislánya meghalt 

Auschwitzban; Károly munkaszolgálatos volt, majd elvitték málenkij robotra, egy 

évet töltött a Szovjetunióban.) 

Élettárs: győri zsidó család, a szülők elpusztultak a holokauszt során. 

 

Anyanyelv 

Mindkettőnek magyar 

Élettárs: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Géza: felső kereskedelmi iskola 

Károly: felső kereskedelmi iskola 

Élettárs: nincs adat 
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Foglalkozás 

Géza: szállítmányozási cége volt (társsal) 

Károly: a háború előtt cégvezető a Back-féle hengermalomban; a háború után: 

főkönyvelő egy nagyvállalatnál.  

Élettárs: nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Géza: miután túlélte a munkaszolgálatot, az oroszok elvitték málenkij robotra, 

útközben Romániában eltűnt 1945-ben. 

Károly: Budapest, 1983 

Élettárs: Izrael, 1996 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Egyik házastárs testvéréről sincs adat. 

 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Két gyermek 

 



 

 

 
Apa 

 

Teljes név 

Keller Sándor 

 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1892/93 

 

Hol élt még? 

Győr (Győr, Moson és Pozsony vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz (?), 1944/45 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Rövidáru-nagykereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyünnepeket megtartották, de nem vezettek kóser háztartást (de azért a 

tréflit csak papírról ették meg). 

 

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? 

Keller István 

(ő volt a 

legidősebb) 

 

?, 1890-es évek 

/ ?, ?  

 

Ácson (Komárom 

vm.) lakott. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Keller Lajos 

(öcs) 

 

Győrben élt. Üzlete volt 

Győrben 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Keller Zoltán 

(öcs) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

? ?-né (szül. 

Keller Olga) 

 

Győrben éltek Háztartásbeli Posztókereskedé

s utazó ügynöke 

Két lány Nincs adat 

Keller Ilona (Ila) 

 

 

?, ? / Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

 

Győrben lakott a 

szüleivel. 

Varrónő, 

varrodában 

dolgozott. 

Nem volt férjnél. Nem volt 

gyermeke. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház, gettó: Győr 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt, de lehet, hogy egy 

munkatáborban – bánya – halt meg.) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Keller Jakab 

 

Születési hely és idő 

Gyöngyös (Heves vm.), 1860-as évek 

 

Hol élt még? 

Győr (Győr, Moson és Pozsony vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kosárfonó, volt egy műhelye 2 segéddel, és volt egy kosáráruüzlete is. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Minden ünnepet megtartottak, szigorúan kóser háztartást vezettek, felesége 

parókát viselt, ő azonban nem járt mindig fedett fejjel. 

 

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? 

Csillagos ház, gettó: Győr 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Keller Jakabné (szül. ? Berta) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat, 1860-as évek  

 

Hol élt még? 

Győr (Győr, Moson és Pozsony vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Parókát viselt, szigorúan betartotta a kóser háztartásvitel szabályait. 

 

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? 

Csillagos ház, gettó: Győr 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)  

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Keller Sándorné (szül. Kohn Margit) (Házasságkötés: 1919) 

 

Születési hely és idő 

Gyulafirátót (Veszprém vm.), 1903 

 

Hol élt még? 

Győr (Győr, Moson és Pozsony vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Férje rövidáru-nagykereskedésében dolgozott (pénztáros) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Megtartotta a nagyünnepeket, a győri nagytemplomban állandó helye volt, de 

nem vezetett igazán kóser háztartást. 

 

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? 

Salzer Sándorné 

(szül. Kohn 

Katalin) 

 

 

Gyulafirátót 

(Veszprém vm.), 

1906 / ?, ? 

 

Győrben éltek. 

Nincs adat 

(Polgári 

iskolát 

végzett) 

Fűszer-

nagykereskedése 

volt a bátyjával 

közösen. 

Lány Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház, gettó: Győr 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Kohn Mihály 

 

Születési hely és idő 

Gyulafirátót (Veszprém vm.), 1876 

 

Hol élt még? 

Győr (Győr, Moson és Pozsony vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Marhakereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

“Kimondottan neológok voltak” (volt péntek esti gyertyagyújtás, de a nagypapa 

otthon nem imádkozott; volt szédereste; csak a nagyünnepeken nem dolgoztak, 

nem tartották be szigorúan az étkezési törvényeket).  

 

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? 

?-né (szül. Kohn 

?)  

 

 

Gyulafirátót, ? / 

?, ? 

Nincs adat Keresztény férfi 

volt. 

Nincs adat Nincs adat 

Volt még további 

3-4 testvér, de 

nincs adat. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház, majd gettó: Győr 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Kohn Mihályné (szül. ? Hermina) 

 

Születési hely és idő 

Gyulafirátót (Veszprém vm.), 1882 

 

Hol élt még? 

Győr (Győr, Moson és Pozsony vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológok voltak. Péntek este volt ugyan gyertyagyújtás, de nem tartották be 

szigorúan a szombati munkavégzés tilalmát. A nagyünnepeket megtartották. A 

háztartás nem volt szigorúan kóser. 

 

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? 

Csillagos ház, gettó: Győr 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (tt meghalt) 
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