
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

S. (Sprerlinger) Jenő  
1890– 1941 

Anya 
 

S. Jenőné 
(szül. Wagner  Aranka) 

1884–1972  
 

Apai 
nagyapa 

 
 Nincs adat 

 

Apai 
nagyanya 

 
Nincs adat 

Házastárs 
 

S. T.-né 
(korábban: Braun 

Róbertné) 
(szül. Kaufer 
Zsuzsanna) 

Interjúalany 
 

S. T. 
1914 

Testvérek 
 

S. György 
1908–1994  

S. Imre  
1911–2001 

Gyermekek 
 

Nincsenek 

Anyai nagyanya  
 

Wagner Adolfné 
(szül. Frankfurter 

Lina)  
1860-as évek – 

1917 körül 

Anyai 
nagyapa  

 
Wagner Adolf  

?–1915/16 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

S. T. 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1914 

 

Hol élt még? 

–  

 

Iskolai végzettség 

Reáliskolai érettségi  

 

Foglalkozás 

Háború előtt: kereskedő  

Háború után: vállalati előadó/osztályvezető, majd 1962–1974 között 

minisztériumi előadó. 

 

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

gyermekkorában? 

Édesanyja péntekenként gyertyát gyújtott, “elmormolta, amit ilyenkor el kell 

mondani”, édesapját szülei rabbinak szánták, ő volt a vallásosabb (fiait vitte a 

zsinagógába), de más vallási hagyományt, szokást nem tartottak.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, régebben: orosz, francia, angol 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

1939–1940 őszéig Károlyi laktanya, Budapest. Az erdélyi bevonuláskor a 32-es 

honvéd gyalogezredben.   

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: orosz front, majd Budapest (innen megszökött) 

Bujkálás: Fót és Vác  

 

Mit csinált a háború után? 

Divatáru-kereskedéssel foglalkozott, de az üzlete tönkrement, később vállalati 

szállítási előadó. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

S. Imre  

S. György 

 

Születési hely és idő 

György: Budapest, 1908  

Imre: Budapest, 1911 

 

Anyanyelv 

Mindkettőnek magyar 

 

Iskolai végzettség 

György: polgári iskola 

Imre: felső ipariskola (később USA: műszaki egyetem)  

 

Foglalkozás 

György: magántisztviselő a háború előtt, vállalati/gyári tisztviselő a háború után.  

Imre: háború előtt technológus Budapesten [a Standardnél?], az Egyesült 

Államokban mérnök Reno város elöljáróságán.  

 

Hol él/élt?  

György:  Budapest 

Imre:  Budapest, Reno (Nevada állam, USA)  

 

Hol élt még? 

György: – 

Imre:  : New York (1939-ben vándorolt ki) 

 

Gyerekek? 

György: lány (szül. 1939) 

Imre: – 
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Halálozási hely és idő 

György: Budapest, 1994 

Imre: Reno (Nevada állam, USA), 2001 

 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

S. T.-né (szül. Kaufer Zsuzsanna) (Házasságkötés: 1947) 

[S. T.-né első férje, Braun Róbert, akivel 1940-ben házasodott össze 

(vegyészmérnök volt), meghalt a munkaszolgálat során.] 

 

Születési hely és idő 

Kaposvár (Somogy vm.), 1921 

 

Hol élt még? 

Budapest  

 

Zsidó származású? 

Igen  

 

Anyanyelv 

Magyar  

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: fűzőkészítő, illetve eladó édesapja textil-nagykereskedésében. 

Háború után: vállalati pénzügyi előadó.  
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincsenek  

 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nincsenek 

 

 

 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

S. Jenő (Sprerlinger Jenőről magyarosított 1901-ben)  
 

 

Születési hely és idő 

Mezőkövesd (Borsod vm.), 1880  

 

Hol élt még? 

Budapest  

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1941  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Divatáru-kereskedő, saját üzlete volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, gyerekkorában szülei rabbinak szánták, de 13-14 évesen elhagyta a 

szülői házat, és akkortól főként kereskedelemmel foglalkozott. Járt zsinagógába, 

fiait is vitte, beszélt és írt héberül.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt 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? 

8 testvére volt 

 

Nincs adat Kereskedők 

voltak. Az 

egyiknek 

üzlete volt az 

Üllői úton. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Nincs adat 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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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 

Nincs adat 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

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 

S. Jenőné (szül. Wagner Aranka) (Házasságkötés: 1907) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1884 

 

Hol élt még? 

Reno (Nevada állam, USA)  

 

Halálozási hely és idő 

Reno (Nevada állam, USA), 1972 (1956 után vándorolt ki) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli  

 

Mennyire volt vallásos?  

Péntekenként gyújtott egy gyertyát, más szokást nem tartott, zsinagógába nem 

járt.   

 

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? 

Wagner Eugénia 

 

 

?, 1890-es évek 

/ ?, 1910-es 

évek  

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest  

 

Mit csinált a háború után? 

Fiával közös háztartásban élt, a háztartást vezette.  

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Wagner Adolf 

 

Születési hely és idő 

Budapest, ?  

 

Hol élt még? 

Nincs adat  

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1915/16  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat  

 

Foglalkozás 

Úgy hallotta szüleitől, hogy festékkel, vegyi anyagokkal foglalkozott, “valamilyen 

festékfélét feltalált”. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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 

Wagner Adolfné (szül. Frankfurter Lina) 

 

Születési hely és idő 

Pozsony (Pozsony vm.), 1860-as évek  

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1917 körül 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Német  

 

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. 
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