
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Erdős (Deutsch) Lajos 
1881–1961 

Anya 
 

Erdős Lajosné 
(szül. Brichta Margit) 

1894–1957 

Apai 
nagyapa 

 
Deutsch Ignác 

1841–1897 

Apai 
nagyanya 

 
Deutsch Ignácné 

(szül. Perl 
Mária) 

1841–1931 

Házastárs 
 

Tibor György 
1918–1988 
Andai Ernő 
1900–1980

Interjúalany 
 

Andai Ernőné  
(szül. Erdős Katalin) 

1918

Testvérek 
 

Erdős Mária 
1939 

Gyermekek 
 

Nincsenek 
 

Anyai nagyanya  
 

Brichta 
Zsigmondné 

(szül. Glazel Berta) 
1870-es évek–1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Brichta 

Zsigmond 
1860-as évek–

1944 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Andai Ernőné (szül. Erdős Katalin) 

 

Születési hely és idő 

Kassa (Abaúj-Torna vm.), 1918 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola + két év a Zeneakadémián (magántanulóként) 

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: magántanár (latin) 

II. világháború után: kottamásoló a Szerzői Jogvédő Hivatalban, majd a 

Zeneműnyomdában, majd a Zeneműkiadóban  

 

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

gyermekkorában? 

Szülei egyáltalán nem voltak vallásosak, a vasllási hagyományokkal apai 

nagybátyjánál ismerkedhetett meg nyaralások során. Zsidó identitásának 

megőrzéséhez viszont hozzájárulhatott, hogy mind elemi, mind középiskolájai 

tanulmányait zsidó iskolákban végezte. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német és egy kis olasz 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Védett ház: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Kottamásolóként dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Erdős Mária 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1939 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (spanyol szak Havannában, Kubában) 

 

Foglalkozás 

Szinkrontolmács és fordító 

 

Hol él/élt?  

Budapest 

 

 

Hol élt még? 

Havanna (Kuba) (egyetemre járt, majd dolgozott ott) 

 

Gyerekek? 

Nincsenek 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Tibor György 

Andai Ernő 

 

Születési hely és idő 

György: Budapest, 1918 

Ernő: Budapest, 1900 

 

Hol élt még? 

György: Marl (Német Szövetségi Köztársaság) (1960-ban disszidált) 

Ernő: - 

 

Zsidó származású? 

Mindkét férj zsidó volt. (Második férj kitért, de felesége kérésére visszatért a 

zsidó felekezetbe.) 

 

Anyanyelv 

Mindkettőnek magyar 

 

Iskolai végzettség 

György: Zeneakadémia 

Ernő: Színművészeti Akadémia 

 

Foglalkozás 

György: II. világháború előtt: hegedűs a Székesfővárosi Zenekarban 

   II. világháború után: hegedűs az Operaház, majd Operettszínház 

 hangversenymestere, később a Magyar Rádió Zenekarában játszott  

Ernő: II. világháború előtt: színműíró 

 II. világháború után: hivatalnok a Szerzői Jogvédő Hivatalban (a szerzői 

 jogok árát határozta meg) 

 

Halálozási hely és idő 

György: Marl, 1988 (Német Szövetségi Köztársaság) 

Ernő: Budapest, 1980 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincs adat 

 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nem volt gyermeke. 

 

 

 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Erdős Lajos (Deutschról magyarosított 1891-ben) 

 

Születési hely és idő 

Felpéc (Győr vm.), 1881 

 

Hol élt még? 

Budapest (kb. 1900-tól), Marosvásárhely (az I. világháború alatt)  

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1961 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi + két év jogi egyetem 

 

Foglalkozás 

Postatisztviselő, főpénztáros-helyettes egy nagy postahivatalban 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség főhadnagya volt (az I. világháborúban mozgópostásként 

szolgált) 

 

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? 

Erdős (Deutsch) 

József 

(Névmagyarosítá

s: 1891) 

 

Felpéc (Győr 

vm.), 1865 / 

Budapest, 1938 

Valamilyen 

ipari 

szakiskolát 

(talán felső 

ipariskolát) 

végzett. 

Először 

gépgyárban 

dolgozott, 

később saját 

autószerelő 

műhelye volt. 

Zsidó feleség, 

1944/45 körül 

halt meg 

betegségben. 

(1) Bergl Józsefné 

(szül. Erdős Rózsi) 

(Budapest, 1897 / 

Bécs, 1961 

/Ausztria/): férje 

osztrák 

borkereskedő; egy 

fia volt, Péter. 

(2) Erdős Miklós 

(Budapest, 1899 / 

eltűnt, 1945): 

felesége Lilienfeld 

Vera, Dániából jött 

Magyarországra, 

egy lányuk volt, 

Márta (1935).  

(3) Erdős László 

(Budapest, 1904 / 

munkaszolgálat, 

1943). Apja 

műhelyében 

dolgozott. 

Nincs adat 

Erdős (Deutsch) 

Sándor 

(Névmagyarosítá

s: 1891) 

 

 

Felpéc (Győr 

vm.), 1870 / 

Budapest, 1945 

Több 

hengermalom 

tulajdonosa, 

igen gazdag 

család volt. 

Erdős Sándorné 

(szül. Topf Ilona) 

(1877-1937), 

férjhez 

meneteléig a 

bősárkányi 

postahivatal 

vezetője. 

(1) Erdős István 

(1898-1986): első 

felesége Grósz 

Magda, az egri 

zsidó hitközség 

elnökének lánya. A 

házasságból két 

lány születetett. 

Erdős István a 

Tartották a vallás 

külsőségeit (péntek 

esti gyartyagyújtás, 

nagyünnepeken 

templombérlet 

Budapesten). 
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háború után elvált, 

és elvette egy 

keresztény nőt, aki 

a családot a 

háború alatt 

bujtatta.  

(2) Bruszt 

Ferencné (szül. 

Erdős Rózsi) 

(1901–1944): férje 

a Budapesti 

Húsnagyvágók 

Szövetségének 

elnöke volt, 1944-

ben öngyilkos lett, 

volt egy lányuk, 

Anikó (1928-1944) 

és egy fiuk, Iván 

(1926). Rózsit és a 

lányát a nyilasok 

lelőtték 

Budapesten 1944-

ben. Iván tolmács 

lett, túlélte a 

háborút. 

(3) Krecs 

Sándorné (szül. 

Erdős Klára) 

(1903–1966): férje 

bornagykereskedő 

volt és Bécsben 

éltek. Férje és fia 

elpusztult a 

holokausztban. 

(4) Erdős Erzsébet 

(1906-1938): tbc-

ben halt meg. 

Erdős (Deutsch) 

Béla 

(Névmagyarosítá

Felpéc, (Győr 

vm.), 1874 / 

Bécs, 1936 

Építészmérnö

k volt, a MÁV-

nál dolgozott, 

Darvas Ilona, 

zsidó (1891-

1981) 

(1) Erdős Sándor 

(1905): nincs adat 

(2) Erdős Endre 
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s: 1891) 

 

 

(Ausztria) 1919 után 

Bécsbe 

emigrált, 

házkezelő 

irodája volt.  

(1908–1980): 

nincs adat 

Erdős (Deutsch) 

Gyula 

(Névmagyarosítá

s: 1891) 

 

 

Felpéc, (Győr 

vm.), 1876 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Felpécen (Győr 

vm.), majd az 

1930-as évek 

első felétől 

Kapuvárott  

(Sopron vm.) 

lakott. 

Gazdálkodó 

volt Felpécen 

szülei földjén, 

majd Sándor 

bátjya  

kapuvári 

malmát 

igazgatta. 

Wittmann Júlia,  

szülők vidéki 

iparosok voltak, 

zsidó (1883-

1944) 

(1) Jávor Lajosné 

(szül. Erdős 

Piroska) (Felpéc, 

/Győr vm./, 1905 / 

Auschwitz, 1944 

/Lengyelország/): 

férje, Jávor Lajos 

állatorvos volt 

Vépen (Vas vm.), 

mindketten 

elpusztultak a 

holokausztban. 

(2) Erdős Ilona 

(Felpéc, /Győr 

vm./, 1910 / 

Anglia, 1970): első 

férje elpusztult a 

holokausztban, a 

háború után újra 

férjhez ment, és 

1956-ban 

Angliába 

disszidáltak. 

 

Erdős (Deutsch) 

János 

(Névmagyarosítá

s: 1891) 

 

 

Felpéc, (Győr 

vm.), 1878 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Győrben éltek. 

Ügyvéd 

Győrben 

 

Feldmann 

Mariska, zsidó 

(1893–1944) 

(1) Erdős Béla 

(1914-1943): 

meghalt a 

munkaszolgálat 

során, egyéb adat 

nincs. 

(2) Erdős Gabriella 

(1920): túlélte a 

deportálást, első 

férje meghalt a 

munkaszolgálat 

során, második 

Nagyon vallásosak 

voltak. 
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férjével először 

Szlovákiába 

települt, majd 

onnan Izraelbe 

mentek. Egy fiuk 

van. 

Deutsch Móric 

 

Felpéc, (Győr 

vm.), 1868 / 

Felpéc, (Győr 

vm.), 1884 

 

16 évesen 

meghalt tbc-ben. 

    

? ?-né (szül. 

Deutsch Riza) 

Felpéc, (Győr 

vm.), 1872 / ?, 

1899 

 Volt férje. Egy lányuk volt. 

 

Nincs adat 

 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Védett ház: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Nyugdíjas volt.  



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Deutsch Ignác 

 

Születési hely és idő 

Hely ismerelten, 1841 (Burgenland, Ausztria) 

 

Hol élt még? 

Felpéc  

 

Halálozási hely és idő 

Felpéc (Győr vm.), 1897 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kocsmája és földje volt (de eredetileg mészárosnak tanult). 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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? 

Deutsch József – 

féltestvér 

 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat A leszármazottak 

Burgenlandban 

élnek. 

Nincs adat 

Deutsch Fritz – 

féltestvér 

 

 

 

1938 előtt 

Bécsben 

(Ausztria) élt, 

utána Londonba 

(Anglia) 

költözött. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Deutsch Gréte - 

féltestvér 

 

 

 

Ausztriában halt 

meg a II. 

világháború 

alatt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Deutsch Ignácné (szül. Perl Mária) 

 

Születési hely és idő 

Felpéc (Győr vm.), 1841 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Felpéc (Győr vm.), 1931 

 

Iskolai végzettség 

Minimális iskolázottság, éppenhogy tudott olvasni. 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, földjük volt  

 

Mennyire volt vallásos?  

“A nagymamámék egész sajátságosan tartották meg a vallást. Azt tartották meg, 

amit kényelmesebb volt megtartani. A háztartás nem volt kóser.“ Még sertést is 

tartottak. Ugyanakkor tartották a nagyünnepek külsőségeit, és a nagymama 

rengeteg imát tudott, mindig az imakönyvét olvasta (héberül olvasott). 

 

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? 

?-né (szül. Perl 

Katica) 

 

 

Téten (Győr vm.) 

lakott. 

Nincs adat Nincs adat Janka: Budapesten 

élt; férjnek több 

mozija volt, 1919-

ben a 

spanyolnátha-

járvány idején halt 

meg. A fiuk 

munkaszolgálatban 

halt meg. 

 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Erdős Lajosné (szül. Brichta Margit) 

 

Születési hely és idő 

Kassa (Abaúj-Torna vm.), 1894 

 

Hol élt még? 

Budapest, Marosvásárhely (az I. világháború alatt) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1957 

 

Iskolai végzettség 

Kassai Római Katolikus Tanítóképző  

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, időnként voltak kisebb vállalkozásai, olykor néhány alkalmazottal is 

(felsőruha-készítés, kötés stb.) 

 

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? 

Szabó Istvánné 

(szül. Brichta 

Olga) 

 

 

Kassa (Abaúj-

Torna vm.), 

1890/91 / 

Románia, ? 

 

Elkezdte az 

egyetemet 

(tanárnak 

tanult), de nem 

fejezte be. 

Férjhezmenetele 

után 

Resicabányára 

(Románia) 

költöztek.  

Nincs adat Szabó István: 

keresztény, 

műszaki 

egyetemet 

végzett. 

Egy lányuk volt. Nincs adat 

Lévai Imréné 

(szül. Brichta 

Izabella) 

 

 

Kassa (Abaúj-

Torna vm.), 

1896/97 / 

Budapest, ? 

 

Elkezdte az 

egyetemet, de 

nem fejezte be. 

Budapesten 

éltek. Túlélte a 

háborút. 

Háztartásbeli Lévai Imre: 

kereskedelmi 

érettségi, 

kocsmájuk volt a 

VII. kerületben. 

Túlélte a 

háborút.  

Nem volt. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Védett ház: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Nincs adat 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Brichta Zsigmond 

 

Születési hely és idő 

Valahol a Felvidéken, 1860-as évek 

 

Hol élt még? 

Kassa (Abaúj-Torna vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Kassa, 1944 (Abaúj-Torna vm.) 

 

Iskolai végzettség 

Nem volt formális végzettsége, de autodidakta volt, sokat olvasott és több 

nyelven beszélt.  

 

Foglalkozás 

Mindenfélével foglalkozott: volt zálogháza, szállodája, könyvelő is volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem voltak vallásosak, templomba még nagyünnepen sem jártak, nem 

tartották a szombatot, nem volt kóser háztartás. 

 

Anyanyelv 

Német (+ perfekt magyar és szlovák) 
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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? 

Brichta Arnold 

 

 

Kassa mellett élt. 

A holokausztban 

puszult el. 

Orvos 

 

Nincs adat Egy gyerek, akinek 

a lánya 16 évesen 

egy SS bordélyban 

halt meg a II. 

világháború alatt. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Kassa (megmérgezte magát ott a feleségével együtt) 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Brichta Zsigmondné (szül. Glazel Berta) 

 

Születési hely és idő 

Valahol a Felvidéken, 1870-es évek 

 

Hol élt még? 

Kassa  

 

Halálozási hely és idő 

Kassa, 1944 (Abaúj-Torna vm.) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem voltak vallásosak, templomba még nagyünnepen sem jártak, nem 

tartották a szombatot, nem volt kóser háztartás. 

 

Anyanyelv 

Valószínűleg német 

 

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? 

Gettó: Kassa (megmérgezte magát ott a férjével együtt) 
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