Családfa

Apai
nagyapa

Apai nagyanya

Engelmann Gyuláné
(szül.
Löwenstein Rozália)
?–1923

Engelmann
Gyula
1860-as évek –
?

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Engelmann
Frigyes
1860-as évek –
?

Engelmann
Frigyesné
(szül. Friedmann
Kornélia Eszter)
?– 1902

Apa

Anya

Engelmann Vilmos
1888–1941

Engelmann Vilmosné
(szül. Engelmann Olga)
1894–1944

Testvérek

Interjúalany

Engelmann György
1920–1979

Serebrenik Lászlóné
(szül. Engelmann Kornélia)
1915

Házastárs
1. Bokor Ernő
1900–1942
2. Serebrenik László
1908–1996

Gyermekek
1.

Alexander Péter
1938–1944
2. Tomiszláv Igor
1941–1944
3. Peter Thomas
1946
4. George Igor
1948
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Serebrenik Lászlóné (szül. Engelmann Kornélia Eszter)

Születési hely és idő
Gyönk (Tolna vm.), 1915

Hol élt még?
Budapest (1929–1933, középiskola); Újvidék (1937–1942); Gyönk (1942–1944);
Budapest (1945–1948); Kassa (1948); Bécs melletti menekülttábor (1948–
1955); El Paso (1955 – kb. 1980); Houston (Egyesült Államok) (kb. 1980 óta)
Iskolai végzettség
Érettségi (4 év gimnázium Gyönkön, 4 év Budapesten: Erzsébet Nőiskola)

Foglalkozás
Háború előtt: háztartásbeli
Háború után (kb. 1957-től): kereskedő, saját üzletben üzletvezető

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Nem voltak nagyon vallásosak, a főbb ünnepeket betartották. Kora
gyerekkorában kóser volt a háztartás, később nem. Pénteken gyertyát gyújtottak,
az édesapa minden szombaton elment a templomba, otthon tartották a
szombatot. Az öccsének volt bár micvója.
Anyanyelv
Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Német, angol, spanyol
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Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Birkenau, majd Auschwitz (Lengyelország), Ravensbrück
(Németország), Neustadt-Glewe (Németország)
Halálmenet: Auschwitz–Ravensbrück
Mit csinált a háború után?
Kivándorolt Amerikába, ékszerüzletet nyitott a férjével El Pasóban, majd a
nyugdíjba vonulásakor Houstonba költözött.
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Testvére
Teljes név
Engelmann György

Születési hely és idő
Budapest, 1920

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Orvosi egyetem (Brno /Csehszlovákia/, majd Toulouse /Franciaország/)

Foglalkozás
Belgyógyász

Hol él/élt?
Toulouse (Franciaország) (1938-tól)

Hol élt még?
Gyönk (1920–1933); Szekszárd (1933–38, középiskola); Brünn (1938); Svájc

Gyerekek?
1 nevelt gyerek

Halálozási hely és idő
Toulouse, 1979 (Franciaország)

4

Házastárs
Teljes név
Bokor Ernő (Házasságkötés: 1937) (Anyját, Lichner Szerénát az újvidéki
vérengzés során ölték meg, 1942-ben.)
Serebrenik László (Házasságkötés: 1946) (Apja, Serebrenik Izsák órás és
zenész, orosz származású volt, meghalt 1916-ban, anyja sárospataki,
Auschwitzban pusztították el, 1944-ben.)
Születési hely és idő
Ernő: Óbecse (Bács-Bodrog vm.), 1900
László: Kassa (Abaúj-Torna vm.), 1908

Hol élt még?
Ernő: Újvidék
László: Kassa, Budapest, Kassa (kb. 1948–1950), Bécs melletti menekülttábor
(1950–1955), El Paso (1955 – kb. 1980), Houston (kb. 1980-tól)
Zsidó származású?
Mindkettő zsidó származású.

Anyanyelv
Mindkettőnek magyar.

Iskolai végzettség
Ernő: kereskedelmi érettségi
László: kereskedelmi érettségi, órás-ékszerész szakmája is volt

Foglalkozás
Ernő: kereskedő, gyáros
László: a háború előtt ékszerüzlete volt Kassán, kivándorlásuk után
kegytárgyüzletet nyitott El Pasóban, majd kibővítette ékszerkereskedéssé
Halálozási hely és idő
Ernő: Újvidék, 1942 – az újvidéki vérengzés során ölték meg
László: Houston (Amerikai Egyesült Államok), 1996
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Bokor Ernő testvérei:
Mihály (?, 1900 után – Düsseldorf, ?), Újvidéken élt, nős volt (feleség:
Goldmann ?, budapesti volt, gyerekük nem volt), a háború előtt egy biztosítónál
dolgozott
Árpád (?, 1900 után – Újvidék, 1942), az újvidéki vérengzés során ölték meg,
orvos volt, nőtlen
Imre (?, 1900 után, Párizsban él, már a háború előtt is ott élt)
Zingerlein Magda (?, 1914 – Újvidék, 1942), az újvidéki vérengzés során ölték
meg 1939-ben született Pál nevű fiával együtt
Serebrenik László testvérei:
Ernő (?, 1908 előtt – Auschwitz, 1944), zongoraművész volt
Öcs (1915–1944), orvos volt, munkaszolgálatban halt meg
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Gyermekek
Teljes név
Péter Alexander
Tomiszláv Igor
Peter Thomas
George Igor
Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Peter és George: megpróbálták zsidónak nevelni őket, mindkettőnek volt bár
micvója, jártak zsidó magánórára, mivel El Pasóban nem volt zsidó iskola

Születési hely és idő
Péter Alexander: Budapest, 1938
Tomiszláv Igor: Budapest, 1941
Peter: Budapest, 1946
George: Budapest, 1948
Hol élt még?
Péter Alexander: Újvidék (1938–1942); Gyönk (1942–1944)
Tomiszláv Igor: Újvidék (1941); Gyönk (1942–1944)
Peter: Kassa (1948), Bécs melletti menekülttábor (1948–1955), El Paso, Houston
George: Kassa (1948), Bécs melletti menekülttábor (1948–1955), El Paso,
Houston, Budapest, Houston (kb. 1999 óta)
Iskolai végzettség
Peter: műszaki egyetem tervezőmérnöki kar (Houston)
George: műszaki egyetem bányamérnöki kar, MBA és okleveles könyvvizsgáló
(CPA)
Foglalkozás
Peter: tervezőmérnök
George: pénzügyi tanácsadó

Halálozási hely és idő
Az első két gyermek: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
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Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
Peter: Zachary, 1977, befektető, Sorosnak dolgozik; Laureen, 1981,
reklámszakmában dolgozik
George: Áron, 1996; Ávi, 1998
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Apa

Teljes név
Engelmann Vilmos

Születési hely és idő
Gyönk (Tolna vm.), 1884

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Gyönk (Tolna vm.), 1941

Iskolai végzettség
Nincs adat (Bécsben tanulta ki a kereskedést)

Foglalkozás
Gazdálkodó

Mennyire volt vallásos?
Péntek este és szombatonként járt templomba, a gyönki hitközség elnöke volt.
Minden ünnepet betartott, öltözködésében és étkezésében nem tartotta a vallást.

Anyanyelv
Magyar
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
K. u. K. hadseregben szolgált, Doberdónál, Isonzónál és az erdélyi fronton.

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Engelmann Jenő

Mennyire voltak
vallásosak?

Gyönk (Tolna

Ügyvéd (1945

vm.), 1883 /

után nem

Pécs (Baranya

praktizált)

Nőtlen volt.

Nem voltak.

Nem volt vallásos.

m.), 1962
Budapesten élt
már a háború
előtt is, majd a
háború után élt
Baján és Pécsett.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban, 1941 márciusában, Gyönkön (egy antiszemita alkalmazottja
baltával agyonverte)

10

Apai nagyapa

Teljes név
Engelmann Gyula

Születési hely és idő
Hőgyész (Tolna vm.), 1860-as évek

Hol élt még?
Gyönk, Budapest

Halálozási hely és idő
Nincs adat

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Rőföskereskedő

Mennyire volt vallásos?
A nagyünnepeket tartották, eljárt a zsinagógába, nem étkeztek kóserül otthon.

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Engelmann

Hőgyész (Tolna

Telekkönyvve

Friedmann

Mária, két fiú:

Nem voltak nagyon

Frigyes – ő

vm.), ? / ?, ?

zető

Kornélia Eszter

László (1915–)és

vallásosak, de

egyben az anyai

(meghalt 1902-

István (1918–)

tartották a szombatot

nagyapa

ben)

Olga

és az ünnepeket.

Béla

(öcs)
Irma

Dr. Radó Béláné

Engelmann Jenő

Hőgyész (Tolna

Rőföskereske

(öcs)

vm.), ? /?, ?

dő,

(szül. Engelmann

Hőgyészen élt.

gabonakeresk

Erzsébet),

edő, két

Budapesten éltek,

malma is volt.

férj orvos volt;

Később

Engelmann

tönkrement.

Árpád – Bécsben

Nincs adat

élt, felesége
családjának
kötöttárugyára
volt.
Nincs adat

Nincs adat

Schőniné (?

?-né

?, ? /?, ?

(szül. Engelmann

Romániában

Ibolya), férj orvos

Karolina)

éltek.

volt. Temesváron

Nincs adat

éltek.
Keszler Gézáné

?, 1870

Kávépörkölde

Keszler Géza (?,

Árpád

(szül. Engelmann

/Budapest, 1942

és

1861/ Budapest,

Béla

Zsófia)

Budapesten

gyarmatáru-

1934)

éltek.

kereskedés

?, ? /?, ?

Nincs adat

?-né

Nincs adat

Dr. Taubner

(szül. Engelmann

Gézáné (szül. ?

Regina)

Kata), egy lánya

Nincs adat

Nincs adat

volt, Taubner
Ágnes, orvos,
Budapesten élt,
férj is orvos
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További 3 lány, akikről semmilyen információ nincs

Hol volt a holokauszt idején?
Nincs adat

13

Apai nagyanya
Teljes név
Engelmann Gyuláné (szül. Löwenstein Rozália)
Engelmann Gyuláné (szül. Haász Paula) (Házasságkötés: 1920-as évek)

Születési hely és idő
Rozália: Hőgyész (Tolna vm.), évszám ismeretlen
Paula: nincs adat

Hol élt még?
Rozália: Gyönk, Budapest
Paula: nincs adat

Halálozási hely és idő
Rozália: Budapest, 1923
Paula: nincs adat

Iskolai végzettség
Rozália: nincs adat
Paula: nincs adat

Foglalkozás
Rozália: ő is dolgozott férje üzletében
Paula: nincs adat

Mennyire volt vallásos?
Nem volt egyik sem túl vallásos.

Anyanyelv
Mindkettő: magyar

14

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hacser ? festő

Szeréna,

(Löwenstein

?, ? / ?, ?

Rozália

(meghalt a

Budapesten élt,

testvére)

holokauszt előtt)

gyerekei:

Hacser ?-né

Jenő (újságíró,

(szül. ?

postaminiszter /?/)

Löwenstein)

Vilmos

Nincs adat

(hungarikumüzlete
volt Bécsben)

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anya

Teljes név
Engelmann Vilmosné (szül. Engelmann Olga) (Házasságkötés: 1914)

Születési hely és idő
Gyönk (Tolna vm.), 1894

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Polgári iskola

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Ünnepekkor gyertyát gyújtott, megtartotta a nagyünnepeket, de nem igazán
voltak vallásosak, nem vezetett kóser háztartást, nem öltözködött tradicionálisan.

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire
voltak
vallásosak?

Háztartásbeli

Steiner Dezső

László, 1915–1944

Steiner Dezsőné

?, ? /

(szül. Engelmann

Ravensbrück

munkaszolgálatban halt

Mária)

1944

meg

(Németország)

István, sz. 1918, 3

Budapesten

gyereke van

Nincs adat

éltek.
Engelmann Béla

?, 1901 vagy

Fogorvos

Nem volt házas.

Nem volt gyermeke.

Nincs adat

Nincs adat

Körorvos volt

Magda, (Gyönk (Tolna

Nincs adat

Gyönkön

vm.), 1927, túlélte a

1902 /
Szombathely
(munkaszolgálat)
, 1944 vagy 45
?-né (szül.

?, 1903 / ?, ?

Engelmann

(túlélte a

Ilona), féltestvér

holokausztot)

(apa második

Gyönkön éltek.

holokausztot

házasságából)

Hol volt a holokauszt idején?
Auschwitz, 1944 (Lengyelország) (ott meghalt)
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Anyai nagyapa
Teljes név
Engelmann Frigyes

Születési hely és idő
Hőgyész (Tolna vm.), 1860-as évek

Hol élt még?
Gyönk

Halálozási hely és idő
Nincs adat

Iskolai végzettség
Érettségi, néhány év az orvosi egyetemen

Foglalkozás
Telekkönyvvezető

Mennyire volt vallásos?
Nem volt vallásos, az ünnepeket tartották, nem hordott tradicionális zsidó
öltözetet, nem étkeztek kóserul, de azért a húsvétot tartották, széderestet ültek,
Pészahkor csak maceszt ettek.
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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Engelmann Gyula Lásd:
– ő egyben az

apai nagyapa

Mennyire voltak
vallásosak?

Lásd: apai

Lásd:

nagyapa

apai nagyapa

apai nagyapa,

Lásd:
Lásd:

apai nagyapa

apai nagyapa

adatokat lásd ott
Lásd:

Lásd:

Lásd:

Lásd:

Lásd:

apai nagyapa

apai nagyapa

apai nagyapa

apai nagyapa

apai nagyapa testvérei

testvérei

testvérei

testvérei

testvérei

?-né

Lásd:

Lásd:

Lásd:

Lásd:

Lásd:

(szül. Engelmann

apai nagyapa

apai nagyapa

apai nagyapa

apai nagyapa

apai nagyapa testvérei

Karolina)

testvérei

testvérei

testvérei

testvérei

Keszler Gézáné

Lásd:

Lásd:

Lásd:

Lásd:

Lásd:

(szül. Engelmann

apai nagyapa

apai nagyapa

apai nagyapa

apai nagyapa

apai nagyapa testvérei

Zsófia)

testvérei

testvérei

testvérei

testvérei

?-né

Lásd:

Lásd:

Lásd:

Lásd:

Lásd:

(szül. Engelmann

apai nagyapa

apai nagyapa

apai nagyapa

apai nagyapa

apai nagyapa testvérei

Regina)

testvérei

testvérei

testvérei

testvérei

Engelmann Jenő

További 3 lány, akikről semmilyen információ nincs

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anyai nagyanya
Teljes név
Engelmann Frigyesné (szül. Friedmann Kornélia Eszter)
(Az első feleség, Friedmann Kornélia halála után a nagyapa másodszor is
megházasodott, ebből a házasságból született Engelmann Ilona. A második
feleségről nincs adat.)
Születési hely és idő
Simontornya (Tolna vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
Hőgyész (Tolna vm.)

Halálozási hely és idő
Hőgyész (Tolna vm.), 1902

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Magyar
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Júlia

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs

idő

adatai

?, ? / Budapest,

Nincs adat

Nincs adat

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Nincs adat

? (túlélte a
holokausztot)
További 4 lány és 1 fiú, akikről semmilyen információ nincs

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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