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Apa 
 

Tevan Rezső 
1893–1944 

Anya 
 

Tevan Rezsőné 
(szül. Domokos [Deutsch] 

Mária) 
1892–1982 

 

Apai 
nagyapa 

 
Tevan Adolf 
1854–1921 

Apai 
nagyanya 

 
Tevan Adolfné 
(szül. Fischer 

Teréz) 
1863–1944 

Házastárs 
 

Vámos Tibor 
1926 

Perczel Károly 
1913–1992 

Interjúalany 
 

Tevan Zsófia 
1922 

Testvérek 
 

Tevan György  
1927 

Gyermekek 
 

Vámos Péter 
1955 

Anyai 
nagyanya  

 
Deutsch Béláné 
(szül. Reis Nina) 

1866–1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Deutsch Béla 
1850–1936 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Tevan Zsófia 

 

Születési hely és idő 

Békéscsaba (Békés vm.), 1922 

 

Hol élt még? 

Budapest (1944–1945, bujkálás, 1945-től egyetem); Sztálinváros (1951–1954); 

Budapest (1954-től)  

 

Iskolai végzettség 

Műszaki egyetem (előtte: okleveles fényképész) 

 

Foglalkozás 

Építészmérnök 

 

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

gyermekkorában? 

A családja egyáltalán nem volt vallásos, már a nagyapja sem. A dédnagyapa még 

vallásos volt. (Az interjúalany kérésére gyerekkorában karácsonyt és húsvétot is 

tartottak.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német és angol 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Miután a felszabadulás után visszatért Békéscsabára, belépett a demokratikus 

hadseregbe 1944 márciusában. 1 hónapos kiképzésen vett részt egy női osztag 

tagjaként, de bevetésre nem került sor. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Békéscsaba (innen megszökött, és felment Budapestre) 

Bujkálás: Budapest (hamis papírokkal dolgozott a felszabadulásig) 

 

Mit csinált a háború után? 

Építészmérnökként végzett a budapesti Műszaki Egyetemen, az Ipartervnél 

kezdett dolgozni, onnan “megbízhatatlanság” miatt kirúgták, az 1950-es években 

az építőiparban (Sztálinváros, Középgépipari Építő Vállalat, BUCEM), azt követően 

az egyetemen, majd az Építéstudományi Intézetben dolgozott nyugdíjazásáig. 

1984 óta nyugdíjas. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Tevan György 

 

Születési hely és idő 

Békéscsaba (Békés vm.), 1927 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Műszaki egyetem 

 

Foglalkozás 

Villamosmérnök 

 

 

Hol él/élt?  

Budapest 

 

Hol élt még? 

Miskolc 

 

Gyerekek? 

Tevan Imre 

Tevan Katalin 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Vámos Tibor (Több adat nincs.) (Házasságkötés: 1951, válás: 1967)  

Perczel Károly (Presierről magyarosított 1946 körül) (Házasságkötés: 1967) 

 

Születési hely és idő 

Pécs (Baranya vm.), 1913 

 

Hol élt még? 

Brno (Csehszlovákia), Zürich (Svájc), Párizs (Franciaország), 1946-ban tért haza. 

 

Zsidó származású? 

Zsidó 

 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Műszaki egyetem (Brünn, Zürich) 

 

Foglalkozás 

Építészmérnök, építőművész, településfejlesztési és várostervezési szakember 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1992 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Preiser Klára, 1910–2003, iparművész. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Vámos Péter 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem, de azt fontosnak tartották, hogy zsidó származásával és a családot ért 

tragédiával tisztában legyen. 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1955 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Műszaki egyetem 

 

Foglalkozás 

Villamosmérnök, egyetemi oktató 

 

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

Anna 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Tevan Rezső 

 

Születési hely és idő 

Békéscsaba (Békés vm.), 1893 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Bergen-Belsen, 1944 (Németország) 

 

Iskolai végzettség 

Műszaki egyetem 

 

Foglalkozás 

Építészmérnök 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar Királyi Honvédség, I. világháború, Galícia (sebesülésért vitézségi érem)  

 

 

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? 

Südi Ernőné 

(szül. Tevan 

Gizella) 

 

Békéscsaba 

(Békés vm.), 

1886 / 

Békéscsaba, 

1963 

Nincs adat Südi Ernő (Makó, 

1882 – 

Békéscsaba, 

1973) 

gyógyszerész 

Ernő,  

Erzsébet 

Nem voltak 

vallásosak, „sőt, 

karácsonyt tartottak“. 

Révész Sándorné 

(szül. Tevan 

Flóra) 

 

Békéscsaba 

(Békés vm.), 

1888 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nincs adat Révész (Reis) 

Sándor (?, 1889 

/ Auschwitz, 

1944 

/Lengyelország/) 

fogorvos 

Nincs adat Nem voltak 

vallásosak. 

Tevan Andor 

 

Békéscsaba 

(Békés vm.), 

1889 / Budapest, 

1955 

Túlélte a 

deportálást (Bécs 

környékén volt). 

Könyvművész

, 

nyomdatulajd

onos, a bécsi 

nyomdaipari 

főiskolán 

tanult; 

nyomdáját 

1949-ben 

államosították

, ekkor kiadói 

szerkesztő 

lett a Művelt 

Nép Kiadónál. 

Fischer Klára 

(1894–1977) 

Pál – Bécsben 

végezte a 

nyomdaipari 

főiskolát, a 

nyilasok 

agyonverték; 

Zsuzsanna;  

Gábor – 1956-ban 

disszidált, az 

Egyesült 

Államokban élt, 

nyomdai 

szakember volt. 

Nem volt vallásos. 

Tevan Ferenc 

 

Békéscsaba 

(Békés vm.), 

1891 / 

Mauthausen, 

1944 (Ausztria) 

Budapesten élt. 

Gépészmérnö

k 

(villamosmér

nök)  

Nincs adat Nincs adat Nem volt vallásos. 
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Kolozsváry 

Sándorné 

(szül. Tevan 

Ilona) 

 

Békéscsaba 

(Békés vm.), 

1896 /, Bergen-

Belsen?, 1944  

Iparművész 

 

Kolozsváry 

Sándor 

(Bánffyhunyad, 

1896 – Hidegség, 

1944): 

festőművész, 

illusztrátor; 

tanított az 1931-

ben alapított 

Atelier Művészeti 

Tervező és 

Műhelyiskolában. 

A nyilasok ölték 

meg. 

Kolozsváry György  

(Békéscsaba, 1919 

– Budapest, ?), 

grafikusművész, 

Budapesten élt. 

Kolozsvári Pál 

(Békéscsaba, 1921 

– Egyesült 

Államok, ?), 

grafikusművész, az 

Egyesült 

Államokban élt. 

Nem voltak 

vallásosak. 

Böhm Józsefné 

(szül. Tevan 

Erzsébet) 

 

Békéscsaba 

(Békés vm.), 

1899 / Budapest, 

1945, 

Theresienstadtbó

l hazatérve 1 

napot élt még. 

Kondoroson 

(Békés vm.) 

éltek. 

Nincs adat Dr. Böhm József, 

ügyvéd. 

Munkaszolgálatos

ként halt meg. 

Ágnes Nem voltak 

vallásosak. 

Engel Miklósné 

(szül. Tevan 

Margit) 

 

Békéscsaba 

(Békés vm.), 

1901 / Budapest, 

1978 

Ötvösművész 

 

Engel Miklós, 

vegyészmérnök, 

meghalt 1944-

ben, valószínűleg 

Mauthausenben 

(Ausztria). 

Engel-Tevan 

István (1936–

1996), 

grafikusművész; 

Budapesten élt. 

Nem voltak 

vallásosak. 

Tevan László 

 

Békéscsaba 

(Békés vm.), 

1901 / Ukrajna, 

1943, 

munkaszolgálato

sként halt meg 

Németország

ban a 

dobozgyártás 

technológiáját 

tanulta, 

egyébként  

filozófus volt.  

Német 

származású volt. 

László, mérnök, 

János, technikus. 

Nem voltak 

vallásosak. 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: 1943-tól többször behívták munkaszolgálatosnak, Ruszinszkóban 

(Kárpátalja) fosztották meg a rangjától.  

Bujkálás: Kondoros 

Börtön: Békéscsaba, Debrecen 

Munkatábor: Bécs környéke 

Koncentrációs tábor: Bergen-Belsen (Németország) (ott halt meg flekktifuszban) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Tevan Adolf 

 

Születési hely és idő 

Békéscsaba (Békés vm.), 1854 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Békéscsaba (Békés vm.), 1921 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nyomdatulajdonos (1903-tól) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Tevan Adolfné (szül. Fischer Teréz) (Házasságkötés: 1885 körül) 

 

Születési hely és idő 

Békéscsaba (Békés vm.), 1863 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Tevan Rezsőné (szül. Deutsch Mária) (Domokosra magyarosított 1920 körül)  

(Házasságkötés: 1921) 

 

Születési hely és idő 

Békéscsaba (Békés vm.), 1892 

 

Hol élt még? 

Kassa, Miskolc, Budapest (1948-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1982 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Varrónő (saját varrodája volt) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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? 

Domokos 

(Deutsch) József 

(Névmagyarosítá

s: 1920 körül) 

 

 

Békéscsaba 

(Békés vm.), 

1890 / Budapest, 

1978 

Túlélte a 

deportálást 

(Mauthausen). 

A II. 

viiágháború 

előtt: 

ügyvéd; 

1949–53: a 

Legfőbb 

Ügyészség 

vezetője; 

1954–58: a 

Legfelsőbb 

Bíróság 

elnöke 

 Kron Sára Nem volt 

gyermeke. 

Nincs adat 

Domokos 

(Deutsch) Mihály 

(Névmagyarosítá

s: 1920 körül) 

Békéscsaba 

(Békés vm.), 

1890-es évek / 

Udine, I. 

világháború 

(olasz front)  

Gépészmérnö

k 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Irén Pfaff (szül. 

Domokos 

/Deutsch/ Irén) 

(Pirka) 

Békéscsaba 

(Békés vm.), ? / 

?, ? 

Temesváron 

éltek (Románia). 

Nincs adat Karl Pfaff, 

Temesvár, tanár 

Konrad Pfaff (szül. 

1921), 

 Erik Pfaff 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Békéscsaba (innen megszökött a lányával és a fiával) 

Bujkálás: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Visszament Békéscsabára, majd 1948-ban felköltözött Budapestre a gyerekeihez, 

gyermekei tartották el, nyugdíja nem volt. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Deutsch Béla 

 

Születési hely és idő 

Békés (Békés vm.), 1850 

 

Hol élt még? 

Békéscsaba 

 

Halálozási hely és idő 

Békéscsaba (Békés vm.), 1936 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Tisztviselő volt a békéscsabai közraktárban. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. Öregkorában a nagyobb ünnepeken eljárt a zsinagógába. 

 

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? 

Ladányi ?-né 

(szül. Deutsch ?) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Ladányi Imre, 

orvos Békésen 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Deutsch Béláné (szül. Reis Nina) (Házasságkötés: 1888 körül) 

 

Születési hely és idő 

Békéscsaba (Békés vm.), 1866 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen (deportálás közben), 1944 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar, de jól beszélt németül és szlovákul is. 

 

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? 

Békéscsabáról deportálták, a vonaton meghalt. 
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