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nagyanya  

 
Jula Steg 

?–? 
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nagyapa  

 
Abraham 

David 
Bratspiess  

?–? 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Vágó Istvánné (sz. Silber Lili) (zsidó név: Lea)  

 

Születési hely és idő 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1923 

 

Hol élt még? 

Debrecen (1925–1973); Budapest (1973 óta – közben 1977–1981: Duplingen, 

NSZK /férj kiküldetésben/) 

 

Iskolai végzettség 

Négy polgári + két év kereskedelmi (a kereskedelmi iskolából kimaradt) 

 

Foglalkozás 

1944-ben varrónő egy hadiüzemben, 1945–1974 háztartásbeli, 1974–1991 gyári 

adminisztrátor 

 

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

gyermekkorában? 

Ortodox család, minden ünnepet megtartottak, testvérei jártak héderbe és 

Talmud-Tórára, ő maga ortodox elemibe és zsidó polgáriba járt. 

 

Anyanyelv 

Magyar és jiddis 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Jiddis 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Debrecen 

Toloncház: Mosonyi utca 

Internálótábor: Sárvár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz, Chemnitz, Theresienstadt 

 

Mit csinált a háború után? 

Férjhez ment, gyereket nevelt. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Silber Kálmán (zsidó név: Kalonimus) 

Silber József (zsidó név: Ábrahám) 

Silber Miklós (zsidó név: Mordeháj) 

 

Születési hely és idő 

Kálmán: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1919 

József: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1921 

Miklós: Debrecen (Hajdú vm.), 1925 

 

Anyanyelv 

Mindenki: magyar és jiddis. 

 

Iskolai végzettség 

Kálmán: gimnázium 

József: gimnázium 

Miklós: befejezetlen gimnázium 

 

Foglalkozás 

Kálmán: órakereskedő 

József: órakereskedő 

 

Hol él/élt?  

Kálmán: Debrecen (1925–1943) 

József: Amerikai Egyesült Államok (1956-ban disszidált) 

Miklós: Debrecen 

 

Hol élt még? 

József: Debrecen (1925–1956) 

 

Gyerekek? 

József: két gyerek (Feleség: Steinmetz Sára, zsidó nevén: Szuri; Bruszturán 

/Máramaros vm./ laktak, apja fakitermeléssel foglalkozott. A családot a ruszin 

munkások bujtatták az üldözések alatt. József és Sára 1945-ben kötött 

házasságot. A feleség 2003-ban halt meg egy izraeli út során.) 
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Halálozási hely és idő 

Kálmán: Don-kanyar, 1943 (Szovjetunió, Ukrajna)  

Miklós: Auschwitz, 1944? (Lengyelország)  
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Házastárs 

 

Teljes név 

Vágó István (Házasságkötés: 1948) (Weiszről magyarosítva 1946-ban.) 

(Apa, Weisz József /1893–1964/  férfiszabó volt, mint internált túlélte a 

holokausztot, anyai nagyanyját, anyját és húgát Nagyváradról deportálták, 

mindketten elpusztultak Auschwitzban. Anya, szül. Kis Erzsébet /1902–1944/ 

debreceni volt, anyai nagyapa Kis Áron, kocsmája volt Debrecenben.)  

 

Születési hely és idő 

Derecske (Bihar vm.), 1925 

 

Hol élt még? 

Debrecen (1939 körül költözött ide, amikor kereskedelmibe kezdett járni – 1973); 

Budapest (1973-tól – közben 1977–1981: Duplingen, NSZK /kiküldetés/) 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 
 

Háború előtt: kereskedelmi iskola 

Háború után: technikumi érettségi, műegyetem  

 

Foglalkozás 

A háború előtt: a kereskedelmi elvégzése és a munkaszolgálatba való behívás 

között apja derecskei szabóműhelyében dolgozott.  

A háború után: 1950-ig eladó egy textilboltban, majd az akkor létesített 

debreceni Medicor Orvosi Műszergyárban betanított munkás, művezető, 

diszpécser, fődiszpécser, gyárigazgató, majd Budapesten kereskedelmi igazgató. 
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Halálozási hely és idő 

Budapest, 1996 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Volt egy hét évvel fiatalabb húga, Ágnes (Derecske, 1930), akinek beteg volt az 

egyik lába, járógépet használt. 14 éves korában édesanyjával együtt vitték 

Auschwitzba, ahol megérkezése után elpusztították. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

1. fiú 

2. fiú 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték a gyerekeket zsidónak, de annak tekintik magukat. 

 

Születési hely és idő 

1. Debrecen (Hajdú vm.), 1949 

2. Debrecen (Hajdú-Bihar vm.), 1955 

 

Hol élt még? 

1. Miskolc (egyetemi tanulmányok; kb. 1970–1975); Budapest (1973 óta) 

2. Miskolc (egyetemi tanulmányok; kb. 1974–1979); Budapest (1973 óta) 

 

 

Iskolai végzettség 

Mindkettő: egyetem 

 

Foglalkozás 

Mindkettő: mérnök 

 

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

Mindkettőnek egy gyereke van. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Silber Salamon 

 

Születési hely és idő 

Majdánka (Máramaros vm.), 1891 

 

Hol élt még? 

Máramarossziget (jesiva; kb. 1906 – 1913), Sátoraljaújhely (Alter bátyja 

órásműhelyében tanulta a szakmát; kb. 1913 – 1925), Debrecen (1925–1944) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Jesiva 

 

Foglalkozás 

Órakereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Közös hadsereg, 1914–1918 

 

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? 

Silber Alter  

 

 

?, ? / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Sátoraljaújhelye

n éltek. 

Órakereskedő Nincs adat 8 gyerek (az 1930-

as évek végén 5 

gyerek már házas 

volt, mindegyik 

családjában volt 

több gyerek) – 

Mindegyik a 

családi 

órásműhelyben 

dolgozott. 

Mindenki elpusztult 

a holokauszt 

során. 

Nincs adat 

Silber Jankel  

 

 

?, ? / ?, 1944 (a 

holokauszt 

során) 

Munkácson 

lakott, 1941-ben 

Debrecenbe 

szöktek, onnan 

deportálták a 

családot. 

Nincs adat Nincs adat 6 gyerek 

Mindenki elpusztult 

a holokauszt 

során. 

Nincs adat 

Silber Cvi  

 

?, ? / ?, ? 

(Izrael) 

1934-ben, az 

esküvőjük után 

mentek ki 

Palesztinába. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Silber Ezra  

 

 

?, ? / ?, ? 

(Izrael) 

1945-ben 

Nincs adat Nincs adat 3 gyerek – 

szüleikkel együtt 

mentek ki 

Nincs adat 
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mentek ki 

Palesztinába, 

Romániából. 

Palesztinába, 

1945-ben. 

?  Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Silber Rifkele 

 

 

Majdánka 

(Máramaros 

vm.), 1913 vagy 

1914 / 

Kamenyec 

Podolszkij, 1941  

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Debrecen 

Toloncház: Mosonyi utca 

Internálótábor: Sárvár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Silber Jichak Izsák 

(Első feleségének 1914-ben bekövetkezett halála után másodszor is 

megházasodott, az új házasságában született még két lánya és egy fia. A 

Kamenyec-Podolszkij-i vérengzés során mind a második feleség, mind a két lány 

és az első házasságból származott legfiatalabb, 1914 körül született lány – 

Rifkele – elpusztult.) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Galícia), 1859 

 

Hol élt még? 

Majdánka 

 

Halálozási hely és idő 

Majdánka, 1933 (Csehszlovákia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Rebbe, sakter 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt. 
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Anyanyelv 

Nincs adat 

 

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? 

Korábban meghalt. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Silber Izsákné (sz. Steinmetz Sára Lea) (Zsidó név: Sura Láje) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Majdánka 

 

Halálozási hely és idő 

Sátoraljaújhely környékén (vonatszerencsétlenség) (Zemplén vm.), 1914 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat  

 

Foglalkozás 

Nincs adat  

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt. 

 

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? 

Korábban meghalt. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Silber Salamonné (szül. Etel Bratspiess) (zsidó név: Anna)(Házasságkötés: 1914 

/egyházi/, 1916 /polgári/) 

(Apa: Abraham David Bratspiess, anya: Steg Jula) 

 

Születési hely és idő 

Żurawno (Galícia), 1892 

 

Hol élt még? 

Sátoraljaújhely (1914–1925), Debrecen (1925–1944) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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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? 

? (szül. Marjem 

Bratspiess) 

 

 

Żurawno 

(Galícia), 1879 / 

?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

? (szül. Chaja 

Bratspiess) 

 

 

Żurawno 

(Galícia), 1881 / 

?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Finkel Bratspiess 

 

 

Żurawno 

(Galícia), 1892 / 

?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

? (szül. Tobe 

Bratspiess)  

Żurawno 

(Galícia), ? /?, 

1944 vagy 1945 

(A holokauszt 

során pusztult el 

a családjával 

együtt.) 

Nincs adat ? 

Teplitz-

Schönauba ment 

férjhez. 

Több gyerek volt, 

az egyiket Karlnak 

hívták. 

Nincs adat 

? (szül. ? 

Bratspiess) 

Żurawno 

(Galícia), ? /?, 

1944 vagy 1945 

(A holokauszt 

során pusztult 

el.) 

Nincs adat ? Lipcsébe ment 

férjhez, de 

visszatoloncolták 

Lengyelországba, 

és onnan 

deportálták az 

egész családot. 

Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Debrecen 

Toloncház: Mosonyi utca 

Internálótábor: Sárvár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Abraham David Bratspiess 

Csak annyi tudható róla, hogy ortodox volt, közössége rebbéje és jiddis 

anyanyelvű. Meghalt még a holokauszt előtt. 

 

 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Fula Steg 

Csak testvéreinek neve ismert: Józef Leib, Chawe Diene és Beila. Több adat nincs 

róluk. Az anyai nagymama is meghalt még a holokauszt előtt. 
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