
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Spitzer Sándor 
1877–1944 

Anya 
 

Spitzer Sándorné 
(szül. Kohn Angéla/Angyalka) 

1887–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Spitzer Jakab 

?–1922 

Apai 
nagyanya 

 
Spitzer Jakabné 
(szül. Rózsay 

Gizella) 
?–? 

Anyai 
nagyapa  

 
Kohn Manó 
1857–1944 

 

Házastárs 
 

Nyitrai László 
1906–1973 

Interjúalany 
 

Nyitrai Lászlóné 
(szül.Sövény /Spitzer/ Judit) 

1924 
 

Testvérek 
 

Dr. Spitzer Erzsébet 
1907–1944 

 
Sövény (Spitzer) 

György 
1909–2000  

Gyermekek 
 

Nyitrai István 
1947 

 
Nyitrai Pál 

1951 

Anyai nagyanya  
 

Kohn Manóné 
(szül. Hirsch Flóra) 

?–? 
Kohn Manóné 

(szül. Wurn 
Gizella) 

kb. 1867–1944 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Nyitrai Lászlóné (szül.: Spitzer Judit) (1945-ben Sövényre magyarosított) (zsidó 

név: Gitl) 

 

Születési hely és idő 

Pécs (Baranya vm.), 1924 

 

Hol élt még? 

Mohács (1943 körül, fél év, műtösnőnek tanult a helyi kórházban; nem fejezte 

be); Budapest (1950–től) 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi érettségi (utána egy évig varrónőnek tanult, kapott szabósegédi 

bizonyítványt) 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: még nem dolgozott. 

A háború után: 1945–1947 között a családi boltban volt pénztáros Pécsett, majd  

1953-tól a vendéglátóiparban, üzletvezető-helyettesként dolgozott. 

 

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

gyermekkorában? 

Az interjúalany szülei nem voltak különösen vallásosak. A nagy ünnepeket – az 

újévet és a hosszúnapot – tartották a családban (ilyenkor elmentek a 

zsinagógába), de sem az étkezési törvényeket nem tartották meg, sem a 

szombatot. Szédereste sem volt a családban.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német és angol 
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Hol volt a holokauszt idején? 
Gettó: Pécs  

Koncentrációs tábor: Auschwitz-Birkenau (Lengyelország); Bergen-Belsen 

(Németország); Duderstadt (Németország); Theresienstadt (Csehszlovákia) 

 

 

Mit csinált a háború után? 

Visszament Pécsre, férjhez ment, dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Dr. Spitzer Erzsébet (Házasságkötés: 1937) (Férj – dr. Utas Imre – 

szombathelyi származású, orr-fül-gégész szakorvos; Auschwitzban halt meg) 

Sövény György (Spitzerről magyarosított 1945-ben) (Első feleség – László 

Ágnes – meghalt Auschwitzban; második házasság: Pécs, 1947. Feleség: 

Tribicser Katalin, zsidó származású.) 

 

 

Születési hely és idő 

Erzsébet: Pécs (Baranya vm.), 1907 

György: Pécs (Baranya vm.), 1909 

 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Erzsébet: egyetem (Pécsi Orvostudományi Egyetem) 

György: kereskedelmi főiskola (Lipcse) 

 

 

Foglalkozás 

Erzsébet: gyermekorvos  

György: Pécsett a családi üzletben dolgozott, majd 1950–1957 között Csepelen 

dolgozott az egyik gyárban gépkarbantartóként, végül Ausztráliában egy 

ékszerüzletben. 

 

 

Hol él/élt?  

Erzsébet: Szombathely (1937–1944) 

György: Melbourne (Ausztrália) (1957-ben vándorolt ki családjával együtt.) 

 

 

Hol élt még? 

György: Budapest (1950–1957) 
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Gyerekek? 

Erzsébet: fiú (1938), fiú (1944) – mindketten meghaltak Auschwitzban. 

György: Klári (szül.: Pécs, 1948), 1957-ben a szüleivel együtt kivándorolt 

Ausztráliába. 

 

 

Halálozási hely és idő 

Erzsébet: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

György: Melbourne, 2000 (Ausztrália) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Nyitrai László (Házasságkötés: 1946) (Első felesége és kb. 1943-ban született fia 

Auschwitzban pusztult el.) 

 

Születési hely és idő 

Pécs (Baranya vm.), 1906 

 

Hol élt még? 

Budapest (1950-től) 

 

Zsidó származású? 

Igen (A szülei Auschwitzban haltak meg.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi 

 

 

Foglalkozás 

A háború előtt a családi terménykereskedésben dolgozott Pécsett. A háború után 

mint családjának egyetlen túlélő tagja ő vezette az üzletet, 1950-ig. Az 

államosítások után Budapesten dolgozott a Húsipari Trösztben termény- és 

takarmányszakértőként. 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1973 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Ferenc: Budapesten dolgozott, 1944-ben halt meg, munkaszolgálatosként.   

Sándor: Pécsett dolgozott a nagybátyja cementgyárában. 1944-ben halt meg, 

munkaszolgálatosként.   
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Nyitrai István 

Nyitrai Pál 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték a gyermekeket vallásosan, és nem volt szempont a zsidóság sem 

(egyikük házastársa sem zsidó származású). Sem az interjúalany, sem a férje 

nem részesült vallásos nevelésben.  

 

Születési hely és idő 

István: Pécs (Baranya m.), 1947 

Pál: Budapest, 1951 

 

Hol élt még? 

István: Budapest (Vietnamban volt egy évig egy békefenntartó alakulatnál, 

1973-ban) 

Pál: Lipcse (tanulmányok) 

 

Iskolai végzettség 

István: egyetem (Budapesti Műszaki Egyetem, külkereskedelmi képzés) 

Pál: Könnyűipari Főiskola 

 

Foglalkozás 

István: saját vállalkozása van.  

Pál: egy angol–magyar reklámcégnél dolgozik.  

 

Halálozási hely és idő 

– 

 

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

István: lány  

Pál: lány 

 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Spitzer Sándor [Slomo há Levi] 

 

Születési hely és idő 

Pécs (Baranya vm.), 1877 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Mauthausen, 1944 (Németország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő, saját tulajdonú vas- és fűszerkereskedésében dolgozott 1944-ig, 

Pécsett. 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Az újévet és a hosszúnapot megünnepelték a családban (ilyenkor elmentek a 

zsinagógába), de sem az étkezési törvényeket nem tartották be, sem a szombati 

munkavégzés tilalmát. Nem tartották a szombatot sem. Széderestét nem 

tartottak, lányuk a széderestét egy rokon rabbi családjánál töltötte. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Volt katona az első világháborúban, és hadifogoly is volt, de nincs több 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. 

Spitzer Aranka) 

 

 

Pécs (Baranya 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Pécsett éltek. 

Nincs adat Kereskedő volt 

Pécsett, zsidó 

származású. 

Nincs adat Nem voltak 

vallásosak. 

?-né (szül. 

Spitzer Szidónia) 

 

 

Pécs (Baranya 

vm.), ?/ 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Szigetváron 

(Somogy vm.) 

éltek. 

Nincs adat Ügyvéd volt, 

zsidó 

származású. 

Nincs adat Nem voltak 

vallásosak. 

?-né (szül. 

Spitzer Jolán) 

 

 

Pécs (Baranya 

vm.), ?/ 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Pécsett éltek. 

Nincs adat Ügyvéd volt, 

zsidó 

származású. 

Egy lánya volt, 

1989-ben halt 

meg. 

Nem voltak 

vallásosak. 

Sövény (Spitzer) 

Vilmos (az 1930-

as évek elején 

magyarosított, 

elsőként a 

családban) 

 

Voltak további 

testvérek, nincs 

róluk adat. 

Pécs (Baranya 

vm.) / Budapest, 

? (túlélte a 

holokausztot)  
Dióspusztán 
(Szigetvár 
külterelülete, 
Somogy vm.) 
élt. 
 

Földbirtokos 

volt 

Dióspusztán 

(900 holdas 

mintagazdasá

g) 

Nem volt házas. 

 

 

Fia (Béla) és lánya 

(Kamilla) volt, 

saját nevére vette 

őket. 

Nem voltak 

vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Mauthausen (Ausztria) ott meghalt 1944-ben (a lakásáról 

vitték el, kb. két hetet töltött a pécsi rendőrségen). 



 

 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Spitzer Jakab (Mindössze annyi tudható róla, hogy fűszerüzlete volt Pécsett, csak 

a nagyünnepeket tartotta meg. 1922-ben halt meg, Pécsett.) 

 

 

 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Spitzer Jakabné (szül. Rozsay Gizella) 

Az interjúalany semmit nem tud róla, mert még az ő születése előtt meghalt. 
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Anya 

 
Teljes név 

Kohn Angéla (Angyalka) (Házasságkötés: 1906) 

 

Születési hely és idő 

Mohács (Baranya vm.), 1887 

 

Hol élt még? 

Pécs (1906–1944) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola után kétéves háztartási iskolát végzett Budapesten. 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli volt, de rendszeresen dolgozott a saját üzletükben pénztárosként. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Az újévet és a hosszúnapot megünnepelték a családban (ilyenkor elmentek a 

zsinagógába), de sem az étkezési törvényeket nem tartották be, sem a szombati 

munkavégzés tilalmát. Nem tartották a szombatot sem, és széderestét sem 

tartottak. 

 

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? 

Káldor (Kohn) 

Béla 

(az 1930-as 

években 

magyarosított) 

?, ? / ?, 1952 A háború előtt 

Mohácson dolgozott, 

az apa 

szappangyárában és 

üzletében 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 
 

Káldor (Kohn) 

József  

(az 1930-as 

években 

magyarosított) 

?, ? / ?, 1970 A háború előtt 

Mohácson dolgozott, 

az apa 

szappangyárában és 

üzletében 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Féltestvér (apa 

második 

házasságából): 

Káldor (Kohn) 

Miklós 

(az 1930-as 

években 

magyarosított) 

1948-ban 

Ausztráliába 

vándorolt ki. 

 

 

 

?, ? / ?, ? 

Melbourne-ben 

élt. 

 

 

 

A háború előtt 

Mohácson dolgozott 

az apa 

szappangyárában és 

üzletében. 1948-tól 

Ausztráliában egy 

cégnél volt 

alkalmazott. 

 

 

 

Volt feleség, nincs 

adat 

 

 

 

Szül. kb. 

1941 

 

 

 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Pécs 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), ott meghalt.  



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Kohn Manó 

 

Születési hely és idő 

Mohács (Baranya vm.), 1857 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Mohács (Baranya vm.), 1944  (A gettóban halt meg.) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szappangyára és ehhez tartozó illatszer-kereskedése volt Mohácson. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Csak a nagyobb ünnepeket tartották 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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Mohács, ott halt meg 1944-ben.  

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

 

Teljes név 

Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra) 

Mostohanagyanya: Kohn Manóné (szül. Wurm Gizella) 

 

Születési hely és idő 

Hirsch Flóra: hely ismeretlen, évszám ismeretlen 

Wurm Gizella: hely ismeretlen, kb. 1867 

 

Hol élt még? 

Mindkettő: Mohács 

 

Halálozási hely és idő 

Hirsch Flóra: Mohács, évszám ismeretlen (betegségben halt meg, valószínűleg 

még az 1890-es években) 

Wurm Gizella: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Hirsch Flóra: nincs adat 

Wurm Gizella: háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Hirsch Flóra: nincs adat 

Wurm Gizella: csak a nagyobb ünnepeket tartották. 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: 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? 

Hirsch Flóra: előtte meghalt. 

Wurm Gizella: gettó – Mohács; koncentrációs tábor – Auschwitz, ott meghalt. 
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