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Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Zinner Simon 
1884–1932 

Anya 
 

Zinner Simonné  
(szül. Weitzner Ilona) 

1894–1986 

Apai 
nagyapa 

 
Zinner 

Salamon 
?–1920-as évek 

 

Apai 
nagyanya 

 
Zinner 

Salamonné 
(szül. ?) 

?–1934/35 

Házastárs 
Zinner Endréné  
(szül. Sternberg 

Eszter) 
1924–2003 

 

Interjúalany 
 

Zinner Endre 
1922 

Testvérek 
 

Zinner István 
1920–1944 

 

Gyermekek 
 

Zinner Judit 
1949 

 

Anyai nagyanya  
 

Weitzner 
Salamonné 

(szül. Klein Mari) 
?–1934 

 

Anyai 
nagyapa  

 
Weitzner 
Salamon 

?–1900-as évek 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Zinner Endre (zsidó név: Jehi) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1922 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola (előtte 1 év gimnázium – pénz hiányában abba kellett hagynia), 

majd 3 év optikus-látszerész tanoncság 

 

Foglalkozás 

A II. világháború előtt: látszerészsegéd egy optikában, mellékállásként 

napszemüveg-csiszoló  

A II. világháború után: látszerész kisiparos (1945–49); boltvezető az OFOTÉRT-

nél (1949–1965); boltvezető a Fotó-Optika Szövetkezetben (országos szintű 

gépjavítás szervezése, üzlethálózat építése (1965–72); üzemvezető a Lombik 

Szövetkezetnél (1972–1982) 

 

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

gyermekkorában? 

Anyai részről neológok voltak, apja nem volt vallásos. Anyja péntekenként 

gyertyát gyújott, a család elment a zsinagógába, szombatonként pedig a 

szombattartó anyai nagymamánál gyűlt össze a család ebédre.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat (1943 május – 1945): Hódmezővásárhely, Kovel (Ukrajna), 

Újvidék (Bács vm.), Kőrösmező (Máramaros vm.), Kolomea (Ukrajna) 

 

Mit csinált a háború után? 

Látszerész kisiparos, boltvezető az OFOTÉRT-nél, majd a Fotó-Optika 

Szövetkezetben, üzemvezető a Lombik Szövetkezetnél. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Zinner István (zsidó név: Sragl) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1920 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Négy középiskola [a nyolcosztályosból] 

 

Foglalkozás 

Tisztviselő a Hajósi és Szántó cégnél, amely erősáramú elektronikus termékeket 

gyártott és értékesített.  

 

Hol él/élt?  

Budapest 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

– 
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Halálozási hely és idő 

Don-kanyar, 1944. január (Szovjetunió) (munkaszolgálatban eltűnt) 



 6

Házastárs 

 

Teljes név 

Zinner Endréné (szül. Sternberg Eszter) (zsidó név: Eszter) (Házasságkötés: 

1944) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1924 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Igen (Zsidó árvaházban nevelkedett, mert anyja 1926-ban meghalt, és apja 

beadta.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: varró- és szabásznő egy kis varrószalonban a Belvárosban (1944-

ben) 

A háború után: adminisztrátor az ARHI-ban és a Gyógyszeripari Kutató 

Intézetben, majd egy vállalat gazdasági igazgatójának titkárnője 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 2003 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Sternberg Matild (Jászapáti [Jász-Nagykun-Szolnok vm.], ? – Montreal, ? 

[Kanada]): 1944-ig a Szürke Taxi igazgatójának titkárnője volt, a háború után az 

Alumínium Tröszt budapesti vezérképviselőjeként dolgozott. Első férje Pápai 

Zoltán, második férje Gergely György volt, akivel Montrealba költözött. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Mészáros Istvánné (szül. Zinner Judit) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen, külön hittanra is járt a Bethlen téri zsinagógába. 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1949 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi + fényképész tanoncság 

 

Foglalkozás 

Fényképész 

 

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

Andrea (1974): titkárságvezető, férje jogász (izraeli állampolgár) 

Róbert (1979): Los Angelesben él, számítógépes programozó, felesége Galit. 



 

 

 

 

 
Apa 

Teljes név 

Zinner Simon (zsidó név: Szimhe) 

 

Születési hely és idő 

Ipolyság (Hont vm.), 1884  

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1932 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola vagy polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Gépkocsivezető (A Leszámítoló Bank vezérigazgatójának a sofőrje volt.) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt különösebben vallásos, csak a nagyünnepeket tartotta. A vallásból 

viszonylag kevés dolgot ismert. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. Honvédség, 1914–1918 (gépkocsivezető) 

 

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? 

Zinner Ferenc 

(Európa-bajnok 

birkózó volt [?]) 

 

Ipolyság (Hont 

vm.), 1882 / 

Argentina, ? 

1924-ben 

kivándorolt 

Argentínába. 

Nincs adat Gizi Nincs adat Neológok voltak. 

 

Zinner Miksa 

 

 

Ipolyság (Hont 

vm.), 1883 / 

Argentina, ? 

1924-ben 

kivándorolt 

Argentínába. 

Villanyszerelő 

 

Nincs adat Nincs adat Neológok voltak. 

?-né (szül. 

Zinner Emma) 

 

Ipolyság (Hont 

vm.), 1884 / 

Argentina, ? 

1924-ben 

kivándorolt 

Argentínába. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Neológok voltak. 

Hirsch Imréné 

(szül. Zinner 

Paula) 

 

Ipolyság (Hont 

vm.), 1886 / 

Argentina, ? 

1924-ben 

kivándorolt 

Argentínába. 

Nincs adat Hirsch Imre 

 

Egy leány Neológok voltak. 

Farkas Mártonné 

(szül. Zinner  

Malvin) 

 

 

Ipolyság (Hont 

vm.), 1885 / ?, ? 

Budapesten 

laktak.  

Varrónő  Farkas Márton: 

bádogos- és 

szerelőműhelye 

volt.  

Farkas Károly Vallásosak voltak, a 

budapesti József utcai 

imaházba jártak 

rendszeresen. 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Zinner Salamon (zsidó név: Sajme [Sálom]) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Szigetszentmiklós, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1920-as évek 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Sakter és textilkereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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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 

Zinner Salamonné (szül. ?) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Szigetszentmiklós, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1934/35 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli (de besegített a férje textilüzletébe) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Hagyománytartó volt, de többet nem lehet tudni róla. 

 

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? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Zinner Simonné (szül. Weitzner Ilona) (Házasságkötés: 1919) 

 

Születési hely és idő 

Szigetszentmiklós (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1894 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1986 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, majd férje halála után 1932-ben tejboltot nyitott. A háború után 

háztartásbeli volt, fia tartotta el. 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. A szombatot és minden ünnepet neológ módra megtartott. Péntek 

esténként gyertyát gyújtott, és elment gyermekeivel a zsinagógába. Szombatra 

rendszeresen sóletet és húslevest főzött. 

 

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? 

Fehér Rezsőné 

(szül. Weitzner 

Irma) 

 

 

?, ? – ?, ? Kereskedő 

(az Ilford 

Fotó-filmgyár 

és a Johnson 

vegyszergyár 

képviselője 

1948-as 

államosításu- 

kig) 

Fehér Rezső: a 

feleségével 

együtt dolgozott 

ezeknek a 

gyáraknak a 

képviselőjeként 

Nem volt. Neológok voltak. 

Rózner Ferencné 

(szül. Weitzner 

Vilma) 

 

 

 

Nincs adat 

 

(Szülésben halt 

meg.) 

Fényképész 

 

Rózner Ferenc: 

jéggel 

kereskedett 

Tibor (Budapest, 

1914 – Budapest, 

1990): fegyveres 

ellenálló volt a 

háború alatt, majd 

rendőrtisztként 

dolgozott, 

Cegléden volt 

kapitányhelyettes, 

majd a 

Gyermekélelmezés

i Vállalat rendésze 

volt. 

Neológok voltak. 

Izrael 

Menyhértné 

(szül. Weitzner 

Aranka) 

 

 

 

?, ? – ?, ? Tisztviselő  Izrael Menyhért Nincs adat Neológok voltak. 

Weitzner Miksa 

 

 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat  Egy fiú Neológok voltak. 

Hermann 

Józsefné (szül. 

Nincs adat Nincs adat Hermann József 

(?, ? / 

(1) Uri Hermann: 

1923-ban született 

Neológok voltak. 
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Weitzner Margit) 

 

 

 

Mauthausen, 

1944 [Ausztria]): 

utazó 

ügynökként 

dolgozott,  

 

Budapesten, a 

Hasomér Hacair 

magyarországi 

vezetője volt, 

Auschwitzban halt 

meg. A felesége, 

Cseh Metuka a 

háború után 

Izraelbe vándorolt 

ki, és újra férjhez 

ment. 

(2) Jehi Hermann: 

túlélte a háborút, 

és Izraelbe 

vándorolt ki. 

Rehama kibbucban 

telepedett le. 

Nazaret  Illit 

rendőrkapitánya-

ként ment 

nyugdíjba. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Védett ház: Budapest (Marek József u. 23.)  

Gettó: Budapest  

 

Mit csinált a háború után? 

Nem dolgozott, a fia tartotta el. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Weitzner Salamon 

 

Születési hely és idő 

Galícia (Osztrák–Magyar Monarchia), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Szigetszentmiklós (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Szigetszentmiklós (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1900-as évek eleje 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő (Szigetszentmiklóson tejjel kereskedett) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Hagyománytartó volt, az ünnepeket megtartotta. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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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? 

6 vagy 7 testvére 

volt. 

Nincs több adat. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Weitzner Salamonné (szül. Klein Mari) 

 

Születési hely és idő 

Szigetszentmiklós (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1850-es évek vége/1860-as évek 

eleje 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1934 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat  

 

Foglalkozás 

Nincs adat  

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, de tartotta a szombatot és az ünnepeket. Minden pénteken gyertyát 

gyújtott. 

 

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? 

Sok testvére 

volt, de nincs 

adat. A testvérek 

még Galíciában 

születtek, onnan 

vándoroltak 

Magyarországra. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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