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1938–1944 
Sz. András  

1948
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nagyanya  

 
Spitzer Józsefné 
(szül.:Abelesz 

Karolin) 
1860–1944 

Anyai 
nagyapa 

  
Spitzer József 
1800-as évek 

közepe – 1910-
es évek 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Sz. Lajosné (korábban: Boda Dezsőné) (szül. K. Anna)  

 

Születési hely és idő 

Tamási (Tolna vm.), 1919 

 

Hol élt még? 

Budapest (kb. 1933–1942), Tamási (1942–1944; 1945–1946), Székesfehérvár 

(1946–1950), Budapest (1950-től) 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi iskola (érettségi) 

 

Foglalkozás 

Pénzügyi osztályvezető (Országos Borforgalmi Vállalat – 21 év), külkereskedelmi 

vállalat (6 év), nyugdíjasként is hosszú időn át végzett pénzügyi munkát.  

 

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

gyermekkorában? 

Míg az apai nagyszülők „mélyen vallásosak” voltak, addig az anyai nagyszülők 

egyáltalán nem, és a szülők is már inkább csak a velük együtt élő apai 

nagymama kedvéért, „kötelességből” tartották be az előírások többségét. A 

nagymama viszont megkövetelte a hagyományápolást. A böjtöt, az őszi 

nagyünnepeket megtartották, péntek este gyertyát gyújtottak, szombaton 

zsinagógába mentek, húsvétkor a hagyományos ételeket készítették, sertéshúst 

nem ettek, mert a nagymama figyelt a háztartásra, az edények használatára is.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz-Birkenau (Lengyelország) (1944. április – 1945. 

január) 

Munkatábor: Reichenbach (a gross-roseni koncentrációs tábor melléktábora) 

(Németország), Fallersleben (a neuengammei koncentrációs tábor 

melléktábora)(Németország), Hausberge-Porta vagy Porta Westfalica (a 

neuengammei koncentrációs tábor melléktábora) (Németország) Salzwedel   

Halálmenet: Porta–Salzwedel (a neuengammei tábor egyik altábora) 

(Németország)  

 

Mit csinált a háború után? 

Férjhez ment, családot alapított, dolgozott. 

 

 

Testvérek 

 

Teljes név 

Nincsenek 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Boda Dezső (1. házasságkötés: 1937) (Weiszből magyarosított) 

Sz. Lajos (2. házasságkötés: 1946) 

 

Születési hely és idő 

Dezső: Tamási (Tolna vm.), 1907 

Lajos: Váralja (Tolna vm.), 1908 

 

Hol élt még? 

Dezső: Zürich (Svájc) (egyetemi évek), Budapest 

Lajos: Nagymányok, Palánka, Tamási, Székesfehérvár, Budapest 

 

Zsidó származású? 

Dezső: igen  

Lajos: nem 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Dezső: egyetem 

Lajos: főiskola 

 

Foglalkozás 

Dezső: villamosmérnök 

Lajos: pedagógus 

 

Halálozási hely és idő 

Dezső: Harka (Sopron vm.), 1945 (Előtte munkaszolgálat) 

Lajos: Budapest, 1986 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Dezső: egy nővére volt, Weisz Karolin, aki a kislányával, Anette-kával együtt 

elpusztult Auschwitzban. 

Lajos: bátyja Sz. József, pedagógus volt, Pécsett halt meg. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Első házasságból: Boda Klára 

Második házasságból: Sz. András 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

András: nem 

 

Születési hely és idő 

Klára: Budapest, 1938 

András: Székesfehérvár (Fejér vm.), 1948 

 

Hol élt még? 

Klára: Tamási 

András: Budapest 

 

Iskolai végzettség 

András: egyetem 

 

Foglalkozás 

András: vegyészmérnök 

 

Halálozási hely és idő 

Klára: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

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

András: (1) Sz. Gábor, 1976; külkereskedő (2) Sz. Dávid, 1982; főiskolás (3) 

 Sz. Máté 1984; egyetemista 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

K. Dezső 

 

Születési hely és idő 

Bedeg (Tolna vm.), 1884 

 

Hol élt még? 

Nagykónyi (Tolna vm.), Tamási (Tolna vm.) (az 1910-es évek elején költözött ide 

a feleségével ) 

 

Halálozási hely és idő 

Tamási (Tolna vm.), 1932 

 

Iskolai végzettség 

Felső kereskedelmi iskola (érettségi) 

 

Foglalkozás 

Nagykereskedő: olaj, benzin, sör, cukor, liszt 

 

Mennyire volt vallásos?  

A szülei „mélyen vallásosak” voltak, de ő már csak a családjával élő édesanyja 

kedvéért, nagyobbrészt „kötelességből” ápolta a hagyományokat. A böjtöt, az 

őszi nagyünnepeket megtartotta, péntek este gyertyát gyújtott és áldást 

mondott, mikor a munkája engedte, szombaton zsinagógába ment, sertéshúst 

nem evett, a család a nagyünnepeken a hagyományos ételeket készítette. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. Honvédség, 1914; 4 éves hadifogság Szibériában, megszökött, 1918-ban 

ért haza.  

 

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? 

Bihari Jenőné 

(szül. K. Aranka) 

 

 

?, 1877/78 / 

Resicabánya, ? 

(Románia) (a 

holokauszt előtt) 

 

Eleinte Szegeden 

éltek, majd 

átkerültek 

Romániába, 

Resicabányára. 

Háztartásbeli Dr. Bihari Jenő: 

állatorvos. 

(1) Bihari Piroska: 

gyermekorvos, 

Pesten végezte az 

egyetemet, majd 

Temesváron élt 

(Románia). 

1991/92-ben halt 

meg.  

(2) Bihari Ilonka: 

15 éves korában 

Szegeden 

balesetben 

meghalt. 

(3) Fiú: 

Temesváron élt 

(Románia), és 

drogériája volt. 

1960/70 körül 

hunyt el. 

Nincs adat 

Kuffler Dezsőné  

(korábban: ?-né) 

(szül. K. Irma) 

 

 

?, kb. 1890 / ?, 

1984 

Budapesten 

éltek. 

Háztartásbeli 1. férj: ? 

2. férj: Kuffler 

Dezsőnek hívták, 

nem volt közös 

gyerekük, a férfit 

elvitték 

munkaszolgálatb

a, és nem jött 

vissza. Birtoka 

volt Pozsony 

mellett. 

Kardos Ágnes 

(1914): férjhez 

ment, és 

Budapesten 

vészelte át a 

holokausztot. 

Férjét Borba vitték 

munkaszolgálatra, 

túlélte. Gyermeke 

nincs.  

Nem voltak 

vallásosak. 
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K. Lajos 

 

 

?, 1886 / ?, 1944 

Az usztasák 

gyilkolták meg. 

Donju Mihojlacon 

éltek 

(Jugoszlávia) 

Orvos K. Lajosné (szül. 

Brüll Margit): 

orvos, az 

usztasák 

gyilkolták meg 

1944-ben. 

Nem volt. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

K. Lipót 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1800-as évek közepe 

 

Hol élt még? 

Bedeg (Tolna vm.), Nagykónyi (Tolna vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Nagykónyi (Tolna vm.), 1910-es évek 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

„Mélyen vallásos volt”. 

 

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? 

4 fiútestvére volt, több adat nincs. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

K. Lipótné (szül. Alstetter Rozália) 

 

Születési hely és idő 

Kővágóörs (Zala vm.), 1856 

 

Hol élt még? 

Bedeg (Tolna vm.), Nagykónyi (Tolna vm.), Tamási (Tolna vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Tamási (Tolna vm.), 1933 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

„Mélyen vallásos volt”, rendszeresen imádkozott, péntek este gyertyát gyújtott, 

szombatonként zsinagógába ment. Megtartotta a böjtöt, és amennyire a 

lehetőség engedte, a fia családjával is megtartatta a nagyünnepeket, odafigyelt a 

kóser konyhára is, a nagyünnepeken hagyományos ételeket készített/készíttetett. 

Unokáját is tanította imádkozni. 

 

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? 

3 lány- és 1 fiútestvére volt, nincs több adat. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

K. Dezsőné (szül. Spitzer Ilona) (Házasságkötés: 1913) 

 

Születési hely és idő 

Tamási (Tolna vm.), 1896 

 

Hol élt még? 

Nagykónyi (Tolna vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Ságvár (Somogy vm.) vagy Sárvár (Vas vm.), 1944  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, majd nagykereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem volt vallásos, de a családdal élő apai nagyanya kedvéért és 

követelésére a nagyünnepeket a családdal együtt megtartotta, mikor tehette, 

szombaton zsinagógába ment, péntek este gyertyát gyújtott, böjtöt tartott, és a 

nagyszülő felügyelete mellett figyelt a kóser konyhára is. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 14



 15

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? 

Sándor Ödön 

(Spitzerről 

magyarosított a 

háború előtt) 

 

 

?, 1886 / ?, 1930 

körül 

Budapesten élt. 

Építészmérnö

k  

Nincs adat Nem volt 

gyermeke. 

Nem volt vallásos. 

?-né (szül. 

Spitzer Lenke) 

(zsidó név: Riza) 

?, 1888 /?, ? Nincs adat Nincs adat 2 fiú, 1 lány, 

Erzsébet 

Nem voltak 

vallásosak. 

Klein Jenőné 

(korábban: 

Singer Gyuláné) 

(szül. Spitzer 

Irén) 

 

?, 1894 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Tamásiban élt. 

Kereskedő 

(rőfös) 

Singer Gyula, 

felvidéki volt, 

elesett az I. 

világháborúban;  

Klein Jenő, 

óbudai volt,  

?, ? – ?, 1944 

(munkaszolgálat) 

Singer György – 

21 éves korában, 

tbc-ben meghalt, 

Tamásiban; 

korábban Bécsben 

tanult 

Klein István (sz. 

1926) – túlélte a 

munkaszolgálatot, 

Tamásiban él. 

(Felesége amyját, 

aki sváb 

származású és 

katolikus vallású 

volt, szintén 

deportálták. 

Túlélte, 

Svédországból 

került vissza.) 

Nem voltak 

vallásosak. 

Rodenbaum 

Izidorné (szül.  

Spitzer Etelka) 

 

 

?, 1892 / ?, 1944 Nincs adat Rodenbaum 

Izidor, 

gabonakereskedő 

Révai 

(Rodenbaum) 

Miklós: 

banktisztviselő, 

túlélte a 

holokausztot, 

Budapesten 

Nem voltak 

vallásosak. 
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megnősült, nem él 

már. 

Sándor Imre 

(Spitzerről 

magyarosított a 

háború előtt) 

Tamási (Tolna 

vm.), 1907 / 

Tamási, ? 

Túlélte a 

holokausztot, 

Tamásiban élt. 

Fakereskedő A háború után 

feleségül vette 

azt a keresztény 

nőt, aki bújtatta. 

Nem volt 

gyermeke. 

Nem voltak 

vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Tamásiban, majd Budapesten a Mosonyi utcában volt vizsgálati fogságban. 

Bizonytalan, hogy innen Ságvárra vagy Sárvárra szállították-e, ahol megölték. 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Spitzer József 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1800-as évek közepe 

 

Hol élt még? 

Alsólendva (Zala vm.), Tamási (Tolna vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Tamási (Tolna vm.), 1910-es évek 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem volt vallásos. 

 

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 

Spitzer Józsefné (szül. Abelesz Karolin) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1860 

 

Hol élt még? 

Tamási (Tolna vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Rőföskereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem volt vallásos, de szombatonként elment a zsinagógába. 

 

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? 

Abelesz Adolfné 

(szül. Abelesz 

Sarolta) 

 

 

?, 1800-as évek 

közepe /?, 1944 

Háztartásbeli Abelesz Adolf, 

pénztáros volt a 

helyi 

Takarékpénztárb

an 

Nem volt 

gyermekük. 

Nem voltak 

vallásosak. 

Volt még 2 lány- és 2 fiútestvér, de róluk nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Tamási, Kaposvár, Pécs 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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