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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Pollák Béláné (szül. Schwarz Klára) 

 

Születési hely és idő 

Zalaszentiván (Zala vm.), 1916  

 

Hol élt még? 

Szombathely (Vas vm.), 1925–1925, Riesching (Felső-Ausztria), 1925–1927, 

Zalaegerszeg (Zala vm.), 1927–1931, Csömödér (Zala vm.), 1942–1948, Vág 

(Sopron vm.), 1948– kb. 1987, Göd (Pest m.), kb. 1987 – 2002, Budapest, 2002-

től 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: háztartásbeli, de besegített a családi üzletbe. 

A háború után: háztartásbeli 

 

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

gyermekkorában? 

Neológ családból származott. Otthon kóser háztartást vezettek a szülei, a 

szárnyast sakterral vágatták le. Nem tartották a szombatot, csak a nagyobb 

ünnepeket. Csak a nagy ünnepeken mentek el a zsinagógába. Fedetlen fővel 

jártak, és a kor (városi) divatja szerint öltözködtek.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) 

Munkatábor/kényszermunka: Berlin (Németország) 

Halálmenet: Berlin–Neustadt (Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt, újra férjhez ment. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Schwarz Géza 

?-né (szül. Schwarz Irma) 

Schwarz Jenő 

 

Születési hely és idő 

Géza: Zalaszentiván, 1904 (Zala vm.) 

Irma: Zalaszentiván, 1906 (Zala vm.) 

Jenő: Zalaszentiván, 1908 (Zala vm.) 

 

Anyanyelv 

Mindegyiküknek magyar. 

 

Iskolai végzettség 

Géza: érettségi 

Irma: nincs adat 

Jenő: érettségi 

 

Foglalkozás 

Géza: gabonakereskedő 

Irma: háztartásbeli 

Jenő: kereskedő 

 

Hol él/élt?  

Géza: nincs adat 

Irma: nincs adat (valószínűleg Magyarországon élt, még a háború vége előtt 

visszatért) 

Jenő: Budapest 

 

Hol élt még? 

Géza: nincs adat 

Irma: Ausztria (oda ment férjhez) (A férj meghalt a munkaszolgálat során.) 

Jenő: nincs adat 
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Gyerekek? 

Géza: voltak gyerekei, nincs adat 

Irma: lánya a második világháború alatt született, ma Bécsben él (előtte 

Magyarországon élt, 1960-ban Gödön született  Kati nevű lánya – Irma unokája –

, aki ma Izraelben él szintén Magyarországon született, nem zsidó férjével 

együtt; az ő 3 gyermekük már Izraelben született. Kati óvónő, a férje 

programozó. Egy kibucban élnek.) 

Jenő: voltak gyerekei, nincs adat 

Az egyik fiútestvér lánya Brazíliában él. 

 

Halálozási hely és idő 

Géza: munkaszolgálat, Ukrajna, 1944 

Irma: nincs adat 

Jenő: munkaszolgálat, Ukrajna, 1944 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Brandl József (Házasságkötés: 1942) 

Pollák Béla (Házasságkötés: 1948) 

 

Születési hely és idő 

Brandl József: Csömödér, 1906 (Zala vm.) 

Pollák Béla: Vép, 1902 (Vas vm.) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Mindkettő igen. 

 

Anyanyelv 

Mindkettőnek magyar. 

 

Iskolai végzettség 

Brandl József: érettségi 

Pollák Béla: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Brandl József: a család szatócsüzletében eladó 

Pollák Béla: a háború előtt kereskedő, utána betanított munkás egy ktsz-ben 

 

Halálozási hely és idő 

Brandl József: Günskirchen, 1945 (Ausztria) 

Pollák Béla: Vép (Győr-Sopron m.), 1986 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Brandl József: volt egy testvére, együtt dolgoztak a családi üzletben. 

Pollák Béla: Pollák Jenő, Vág, 1900–Budapest, 1994; felesége: Háber Éva, 

nagyon vallásosak voltak, Szanyban (Sopron vm.) volt rőfösüzletük a háború 

előtt. A háborút túlélték, Budapesten egy üzemben dolgoztak. Nagyon vallásosak 

voltak a háború után is, minden előírást betartottak. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Brandl Veronika 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Meggyilkolták Auschwitzban másfél éves korában. 

 

Születési hely és idő 

Csömödér, 1942 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

– 

 

Foglalkozás 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

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

– 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Schwarz Mór 

(Deutsch Irénnel kötött házassága a második házasság. Az első feleség 1911/12 

körül, 30 éves korában meghalt. Tőle származik a három idősebb gyerek: Géza, 

Irma és Jenő.) 

 

Születési hely és idő 

Nemesdéd (Somogy vm.), 1877 

 

Hol élt még? 

Zalaszentiván (Zala vm.), 1913–1941 

 

Halálozási hely és idő 

Zalaszentiván, 1941 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Saját vegyeskereskedésében eladó, kocsmatulajdonos, gabonakereskedő, 

foglalkozott növénytermesztéssel és állattenyésztéssel, bérelt egy kisebb földet. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt a család. Nagyünnepekkor elmentek a zalaegerszegi zsinagógába, 

otthon megtartották a nagyünnepeket, a széderestét.  

 

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? 

7 testvére volt, 

több adat nincs. 

Többségüket a 

családjukkal 

együtt 

elpusztították a 

holokauszt 

során, a túlélők 

ma Izraelben 

élnek. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban.  

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Schwarz ?, gyomorrákban halt meg a 20. század első évtizedében. Nincs több 

adat róla. 

 

 

 

 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Schwarz ?-né (szül. ?), miután megözvegyült, egyik lányánál élt Nagykanizsán 

(Zala vm.). Nincs több adat róla. 
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Anya 

 
Teljes név 

Schwartz Mórné (szül. Deutsch Irén) (Házasságkötés: 1913) 

 

 

Születési hely és idő 

Gyöngyösszentkereszt (Vas vm.), 1887  

 

Hol élt még? 

Zalaszentiván (Zala vm.), 1913–1944 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Négy polgári 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli (dolgozott a saját üzletben). 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt a család. Nagyünnepekkor elmentek a zalaegerszegi zsinagógába, 

otthon megtartották a nagyünnepeket, a széderestét. 

 

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? 

7 testvére volt, 

több adat nincs. 

A testvérek 

többségét és 

családjukat 

elpusztították a 

holokauszt 

során. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Deustch Ignác 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1828 

 

Hol élt még? 

Vép (Vas vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Vép, 1915 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Üzlet-, vendéglő- és mészárszék-tulajdonos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ, a nagyünnepeken jártak csak be Szombathelyre a zsinagógába, a 

szombatot nem tartották. 

 

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. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 

 

Születési hely és idő 

Vép, 1860 (Vas vm.) 

 

Hol élt még? 

Szombathely (elemi iskolai évek) 

 

Halálozási hely és idő 

Az Auschwitz felé vezető úton, a vonaton, 1944 

 

Iskolai végzettség 

Zsidó iskola, héberül írni és olvasni is tudott. 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli (dolgozott a saját üzletben) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kóser háztartást vezettek, zsinagógába csak a nagyünnepeken jártak 

(Szombathelyre). 

 

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? 

Nem volt 

testvére 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Úton Auschwitz felé a vagonban agyonnyomták. 
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