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Testvérek 
 

Klein Ferencné 
(szül. Fischer Anna) 

1907–1944 
Fischer Jenő 
1910–1990 

Kaufmann Lajosné 
(szül. Fischer Frida) 

1911–1944 
Teszler Izsákné 

(szül. Fischer Fanni) 
1912–2001 

Schwarz Lajosné 
(szül. Fischer Jolán) 

1915 
Fischer Imre 
1918–1976 

Apa 
 

Fischer Farkas 
1878–1944 

 
Anya 

 
Fischer Farkasné  

(szül. Friedman Ilona) 
1885–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Fischer Ignác 

?–? 
 

Apai 
nagyanya 

 
Fischer Ignácné 

(szül. Weisz 
Julianna) 

?–? 

Házastárs 
 

Pálmai (Goldman) 
Sándor  

1922–1995 

Interjúalany 
 

Pálmai (Goldman) Sándorné 
(szül. Fischer Magdolna) 

1921 

Gyermekek 
 

Pálmai (Goldman) K. 
1947  

 

Anyai nagyanya  
 

Friedman Izsákné 
(szül. Glück 

Regina) 
?–?  

 

Anyai 
nagyapa  

 
Friedman Izsák 

?–?  
 
 



 

 

Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Pálmai Sándorné (Goldmanról magyarosított 1969-ben) (szül. Fischer Magdolna) 

(zsidó név: Lea) (1945-ben házasodott) 

 

Születési hely és idő 

Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1921 

 

Hol élt még? 

Budapest (1940–1945), Nagybereg (1945), Beregszász (1946–1959), Budapest 

(1959 óta)  

 

Iskolai végzettség 

Főiskola (könyvtár szak) 

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: varrónő volt Nyíregyházán 

II. világháború után: 14 évig élt a Szovjetunióban, ahol először 

adminisztrátorként dolgozott egy beregszászi ruhagyárban. 1959-es hazatérése 

után a Központi Statisztikai Hivatalban adatfeldolgozó, majd 1962-től könyvtáros 

volt a Párttörténeti Intézetben. 

 

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

gyermekkorában? 

Édesapja minden reggel zsinagógába ment, édesanyja kóser konyhát vezetett, a 

zsidó ünnepeket megtartották. Felnőttkorában nem élt vallásos életet. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Orosz, német, angol 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: 1944. október 23. – november 6., KISOK-pálya, Maglód, Fáy-

tanya, Alag; 

Védett ház: Budapest 

Gettó: Budapest  

 

Mit csinált a háború után? 

A határrendezés következményeként 14 évig hontalanként élt a Szovjetunióban 

Beregszászon, mert állampolgárságát igazoló okiratai elvesztek a szovjet 

ügyiratkezelés során. Itt született gyermeke, majd 1959-ben hazatelepült. Ezt 

követően 1962-ig a KSH-ban a népszámlálási osztályon adatfeldolgozóként 

alkalmazták, majd 1978-as nyugdíjba vonulásáig a Párttörténeti Intézet 

könyvtárosa. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Klein Ferencné (szül. Fischer Anna) 

Fischer Jenő 

Kaufmann Lajosné (szül. Fischer Frida) 

Teszler Izsákné (szül. Fischer Fanni) (zsidó név: Feige) 

Schwarz Lajosné (szül. Fischer Jolán) 

Fischer Imre 

 

Születési hely és idő 

Anna: Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1907 

Jenő: Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1910 

Frida: Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1911 

Fanni: Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1912  

Jolán: Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1915 

Imre: Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1918 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Mindegyik testvér polgári iskolát végzett. 

 

Foglalkozás 

Anna: varrónő 

Jenő: szabó, a háború előtt önálló műhelye volt, a háború után is szabó volt, 

maszek, de nem tarthatott alkalmazottat. Műhelyét államosították. 

Frida: varrónő 

Fanni: varrónő (Los Angelesben nyakkendőkészítéssel foglalkozott) 

Jolán: varrónő 

Imre: az államosításig szabó, utána kereskedő  

 

Hol él/élt?  

Anna: Vásárosnamény (Bereg vm.) 

Jenő: Nyíregyháza 

Frida: Mátészalka (Szatmár vm.) 
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Fanni: Budapest, 2000-től  

Jolán: Budapest 

Imre: Nyíregyháza 

 

Hol élt még? 

Anna: – 

Jenő: Párizs (Franciaország) (1936–1939 között szabóként dolgozott itt), 1 évet 

töltött Fanni húgánál Los Angelesben 

Frida: – 

Fanni: New York (USA) (1945-ben Auschwitzból ment rokonokhoz New Yorkba, 

onnan tovább Los Angelesbe (USA), (1946–2000) 

Jolán: – 

Imre: 1 évet töltött Fanni húgánál Los Angelesben 

 

Gyerekek? 

Anna: Tibor, Ágnes, Márta – mindhárman Auschwitzban haltak meg 

(Lengyelország) 

Jenő: nem volt (házas volt, felesége nem volt zsidó) 

Frida: Zoltán (sz. 1931), Éva (a férj első házasságából), Erzsébet, Magda (sz. 

1941 körül) – mindnyájan Auschwitzban haltak meg 

Fanni: nem volt 

Jolán: egy lány 

Imre: nem volt (házas volt, felesége nem volt zsidó) 

 

Halálozási hely és idő 

Anna: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Jenő: Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1990 

Frida: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Fanni: Budapest, 2001 

Imre: Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1976 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Pálmai Sándor (Goldmanról magyarosított 1969-ben.) 

 

Születési hely és idő 

Borsova, 1922 (Csehszlovákia) 

 

Hol élt még? 

Nagybereg (Szovjetunió, 1945), Beregszász (1946–1959), Budapest (1960–

1995) 

 

Zsidó származású? 

Igen (Auschwitzba deportálták szüleivel és 3 testvérével együtt, onnan Gleiwitzbe 

/Gliwice/ került, ahol egy vagongyárban dolgozott, apja – Goldman Dezső – is a 

gliwicei táborban volt. Sem az anyja – szül. Grünstein Henrietta –, sem a 

lánytestvérek nem élték túl a deportálást, apja és fivére igen, utóbbi Amerikába 

ment. Később az apa is utánament, és Amerikában halt meg az 1970-es 

években.) 

 

Anyanyelv 

Magyar (beszélt csehül, oroszul, németül, ukránul) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: szabó 

A háború után: a beregszászi ruhagyárban minőségellenőr volt, illetve különböző 

szövetkezetekben dolgozott szabóként. A családegyesítés után 1960-tól először a 

szovjet hadseregnek dolgozott tolmácsként, majd a Május 1. Ruhagyárban 

minőségellenőr és tolmács, emellett a vállalat külföldi divatbemutatóit szervezte. 
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Halálozási hely és idő 

Budapest, 1995  

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Elvira és Viola 1944-ben Auschwitzban halt meg. Ernő kivándorolt, Amerikában 

él. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Pálmai K. (1967-ben, házasságát megelőzően férje kérésére, magyarosított 

Goldmanról.) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen 

 

Születési hely és idő 

Beregszász, 1947 (Szovjetunió) 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem, magyar szak 

 

Foglalkozás 

Idegenvezető 

 

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

Egy fiú és egy leánygyermek 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Fischer Farkas 

(Kétszer házasodott; Friedman Ilona a második felesége volt. Legidősebb 

gyermeke – Anna – az első házasaságából származott.) 

 

Születési hely és idő 

Ópályi (Szabolcs vm.), 1878 

 

Hol élt még? 

Nagyvárad, Nyíregyháza 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Szabómester, a zsidótörvényekig több alkalmazottal dolgoztatott. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Minden reggel ment a zsinagógába imádkozni, tagja volt a Hevra Kadisának, a 

család mindig megtartotta a zsidó ünnepeket. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Rossz volt az egyik lába, ezért nem lett katona. 

 

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 Szroli 

 

 

?, ? / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Mátészalka 

mellett laktak 

egy kis faluban. 

Gazdálkodó Nincs adat 

 

 

Erzsébet és Ilona 

Auschwitzban halt 

meg. 

Sándor visszajött 

Auschwitzból, 

aztán kiment 

Amerikába. 

Megtartották az 

ünnepeket. 

Fischer Jakab 

 

 

?, ? / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

„Ispán” 

(intéző) volt 

egy nagyobb 

birtokon 

Két házassága 

volt. 

Első házasság: 

legalább 6 gyerek 

(Miklós kiment 

Amerikába, aztán 

Párizsban halt 

meg, Dezső – és 

talán más fiúk is – 

a munkaszolgálat 

során pusztultak 

el; Ilona, Berta, 

Elza és Margit 

kiment Amerikába; 

Margit 2005-ben 

96 éves);  

Második házasság: 

Böske (1921–

2004), 1956-ban 

disszidált. Az 

Egyesült 

Államokban élt. 

Nincs adat 

? Bencéné (szül. 

Fischer Máli) 

 

 

? ? / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Szatmárököritón 

Háztartásbeli ? Bence Nincs adat Nincs adat 
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(Szatmár vm.) 

éltek. 

Silber Simonné 

(szül. Fischer 

Eszter) 

 

?, ? / New York, 

1945 után  

(USA) 

1939-ben 

vitették ki a 

gyerekei az 

Egyesült 

Államokba. 

Gazdálkodó Silber Simon, 

gazdálkodó, 

1939 után New 

Yorkban élt. 

Adolf, Sándor és 

Jenő. Mindhárman 

Amerikába mentek 

a háború előtt. 

Sándor lánya 

kutatóorvos, 

Jenőnek egy fia 

volt. Adolf 

gyermekei: Helen 

(sz. 1921 körül, 

meghalt ?), Irving 

(sz. 1925 körül) 

Clevelandben él. 

Megtartották az 

ünnepeket. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Fischer Ignác (Az interjúalany csak annyit tud róla, hogy Ópályin [Szatmár vm.] 

élt.) 

 

 

 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Fischer Ignácné (szül. Weisz Julianna) (Az interjúalany csak annyit tud róla, hogy 

Ópályin [Szatmár vm.] élt.) 
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Anya 

 
Teljes név 

Fischer Farkasné (szül. Friedman Ilona) (Házasságkötés: 1909) 

(Friedman Ilona Fischer Farkasnak a második felesége volt.) 

 

Születési hely és idő 

Kótaj (Szabolcs vm.), 1885 

 

Hol élt még? 

Nyíregyháza 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kóser konyhát vezetett, a zsidó ünnepeket megtartották. 

 

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? 

Schäffer Ignácné 

(szül. Friedman  

Léni) 

 

 

Kótaj (Szabolcs 

vm.), 1881 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

1944-ig, 

deportálásukig 

Nyíregyházán élt 

a család. 

Háztartásbeli Schäffer Ignác, 

elesett az I. 

világháborúban, 

1918-ban. 

 

(1) Hermann (?, 

1906 / Auschwitz, 

1944 

[Lengyelország]), 

kárpitos volt 

(2) Klein Miksáné 

szül. Schäffer 

Rezsi (kb. 1906 / 

Auschwitz, 1944 

[Lengyelország]); 

varrónő volt,  

férjével együtt 

varrodát nyitott, az 

egész család – Ági 

nevű gyermekük is 

– Auschwitzban 

pusztult el.  

(3) Rózsi (nincs 

adat) 

(4) Farkas (kb. 

1909 / Auschwitz, 

1944 

[Lengyelország])  

Volt egy 

gyermeke, aki 

1945-ben 2-3 éves 

lehetett, talán 

átélte Budapesten 

a háborút. 

(5) Sándor (?, ?/ 

Ukrajna, 

munkaszolgálat, 

?), cipőfelsőrész-

készítő 

Vallásos zsidó család 

volt, megtartották az 

ünnepeket. 
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Friedman Teréz 

 

 

Tizenéves 

korában, szülei 

halála után 

kikerült az 

Egyesült 

Államokba, ott is 

halt meg. 

Nincs adat Nincs adat Egy fiú (az 1910-

es években 

született) és egy 

lány 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Friedman Izsák (Az interjúalany csak annyit tud róla, hogy Kótajon [Szabolcs 

vm.] élt.) 

 

 

 

 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Friedman Izsákné (szül. Glück Regina) (Az interjúalany csak annyit tud róla, hogy 

Kótajon [Szabolcs vm.] élt, mert még a szülei házasságkötése – 1909 – előtt 

meghalt.) 
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