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1867–1926 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Lóránt Istvánné (szül. Rosenthal Lívia)  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1930 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Fehérnemű-varrónő 

 

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

gyermekkorában? 

Anyai nagymamája tartotta a szombatot, és kóser háztartást vezetett. Édesanyja 

mérsékelten tartotta be az előírásokat: a háztartás nem volt kóser, de nem ettek 

disznóhúst, és péntekenként gyújtottak gyertyát. Ahogy az interjúalany 

fogalmazta: “rendes, neológ vallású emberek” voltak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

– 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (István u. 20.)  

Gettó: Budapest (a gettó központi konyháján dolgozott a Wesselényi utcában) 

 

Mit csinált a háború után? 

Varrónőként dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nincsenek 

 

Házastárs 

Teljes név 

Lóránt István (Lipschitzből magyarosított) (Első felesége 1961-ben meghalt.) 

(Házasságkötés: 1964) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1899 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Középiskolai érettségi  

 

Foglalkozás 

Hites könyvizsgáló, írásszakértő, főkönyvelő 
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Halálozási hely és idő 

Budapest, 1979  

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nővére, Mandel ?-né (szül. Lipschitz ?), 2 leánya született, Csibi és Magdolna 

(nem jött vissza). Az asszony 1966-1967 körül halt meg. Volt még egy testvére, 

Bársony István színművész. 

 

Gyermekek 

Teljes név 

Nincsenek 

 



 

 

 
Apa 

 

Teljes név 

Rosenthal Lipót Pál 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1893 

 

Hol élt még? 

Szombathely 

 

Halálozási hely és idő 

Nagycenk, 1944. december 31. 

 

Iskolai végzettség 

Ipariskola (péktanonc) 

 

Foglalkozás 

Pék 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, mérsékelten tartotta be az előírásokat: a háztartás nem volt kóser, 

de nem ettek disznóhúst, péntekenként  gyertyát gyújtottak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az m. kir. honvédségben az első világháborúban. 1921-ig volt fogságban. 

 

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 

Zsigmond  

Szombathely 

(Vas vm.), 1890 

/ A deportálás 

alatt a 

vagonban, 1944  

Cipészmester Popper Hermina, 

Auschwitzban 

halt meg. 

Rosenthal Károly, 

1922 körül 

született 

Szombathelyen, 

asztalos volt, a 

deportálás alatt a 

vagonban halt meg 

1944-ben. 

Neológok voltak. 

 

Rosenthal Jenő 

 

 

Szombathely 

(Vas vm.), 1890-

es évek második 

fele / 

Szombathely 

(Vas m.), 1962 

Sofőr 

 

Weiner Mária: 

Sárvár, ?/ 

Szombathely, 

1991 

Szombathelyen 

élt, a 

cipőgyárban volt  

tűzőnő. Túlélte 

az auschwitzi 

koncentrációs 

tábort. 

Nem volt. Neológok voltak. 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Sopron, Balf, Nagycenk (1944. október 20-tól 1944. december 

31-ig, amikor meghalt) 

 



 

 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Rosenthal Sámuel 

 

Születési hely és idő 

Kisunyom vagy Nagyunyom (Vas vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Szombathely 

 

Halálozási hely és idő 

Szombathely (Vas vm.), 1943 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Cipész 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, nem tartotta be szigorúan a kóserság szabályait, de tréflit nem evett. 

Ünnepek idején elment a zsinagógába. Idős korában a hitközségen volt  

halottöltöztető. 

 

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 

Rosenthal Sámuelné (szül. Bauer Julianna) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Szombathely (Vas vm.), 1936 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Bába 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, nem tartotta be szigorúan a kóserság szabályait, de tréflit nem evett. 

Ünnepek idején elment 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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Rosenthal Pálné (szül. Svéd Rózsa) (Házasságkötés: 1928) 

 

Születési hely és idő 

Szombathely (Vas vm.), 1898 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1971 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola, ipariskola (varrónő) 

 

Foglalkozás 

Varrónő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, nem tartotta a szombatot, de gyertyát gyújtott, és megáldotta a 

lányát. Nem vezetett kóser háztartást, de disznóhúst nem ettek. 

 

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? 

Svéd István 

 

Szombathely 

(Vas vm.), ? / az 

I. világháború 

alatt halt meg 

Mérnök 

hallgató 

Nincs adat Nincs adat Neológ volt. 

 

Svéd János 

 

Szombathely 

(Vas vm.), ? / az 

I. világháború 

alatt halt meg 

Építészmérnö

k hallgató 

Nincs adat Nincs adat Neológ volt. 

Fischer Lajosné 

(szül.  Svéd 

Erzsébet) 

Szombathely 

(Vas vm.), 1911 

/ Budapest, 2001 

 

Első 

házasságától 

kezdve Pesten 

élt. 

Kereskedő, az 

apja pesti 

füszerüzletét 

vette át és 

vezette. 

 

3 férje volt:  

(1) Steiner 

Dezső 

(2) Leichtman 

Lajos 

(3) Fischer Lajos 

Nincs adat Neológ volt. 

 

? ?-né (szül. 

Svéd Magda) 

 

 

Szombathely, 

(Vas vm.), 1914 

/ Budapest, 2003 

Szülésznő 

 

A vőlegényét, 

Jungreisz 

Tivadart az 

esküvő előtt 1 

héttel elvitték a 

németek. 40 

évvel később 

hozzáment egy 

túratársához. 

Nem volt 

gyermeke. 

Neológ voltak. 

 

? ?-né (szül. 

Svéd Valéria) 

 

Szombathely, 

(Vas vm.), 1920/ 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Pápán éltek. 

Háztartásbeli 

 

A férje 

munkaszolgálato

s volt, de túlélte 

a háborút. 

Egy gyereke volt, 

aki Pápán született 

1944-ben, az 

anyjával együtt 

deportálták és 

elgázosították.  

Neológok voltak. 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 
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Mit csinált a háború után? 

Varrónőként dolgozott. Férje után nem volt nyugdíja. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Svéd Ármin  

 

Születési hely és idő 

Tata-Tóváros (Komárom vm.), 1867 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Szombathely (Vas vm.), 1926  

 

Iskolai végzettség 

Ipariskola 

 

Foglalkozás 

Bádogos és vízszerelő, saját üzlete volt 11 segéddel. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Tartotta a szombatot és a kóserságot. 

 

Anyanyelv 

Német 
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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? 

Svéd Mór  

 

 

Tata-Tóváros 

(Komárom vm.), 

? / Szombathely 

(Vas vm.), ? 

Bádogos és 

vízszerelő 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Svéd Árminné (szül. Fischer Paula) (Házasságkötés: 1902)  

(A vér szerinti édesanya, Hirsch Franciska, házasságkötés: 1893, meghalt 

gyerekszülésben 1901-ben.)  

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. Tartotta a szombatot, kóser háztartást vezetett. A fejét bekötötte. 

Rendszeresen járt zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Német 

 

 17



 18

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? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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