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?–1936 
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Bernáth Erna 
1927–1944 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Bernáth László (Zsidó név: Lipe) 

 

Születési hely és idő 

Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1925 

 

Hol élt még? 

Soltvadkert (1945), Kiskőrös (1946–1948), Budapest (1949), Izrael, Bécs 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola (járt jesivába is Galántán és Pápán) 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 

 

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

gyermekkorában? 

Szigorúan ortodox családból származik. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, héber 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: 1942-ben hívták be először munkaszolgálatra; majd 1944 

júniusától: Hódmezővásárhely, Szeged, Pétfürdő (november végéig). 

Koncentrációs tábor: Dachau (Németország) (kb. hat hét) 

Munkatábor: Kaufering, Mühldorf (mindkettő a dachaui koncentrációs tábor 

altábora, Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

?-né (szül. Bernáth Márta) (zsidó név: Mirjam) 

Bernáth Miklós (zsidó név: Mordeháj) 

Steiner ?-né (szül. Bernáth Irén) (zsidó név: Ráhel) 

Bernáth Károly  

Bernáth Emília (zsidó név: Mirl) 

Bernáth Endre  

Bernáth Erna (zsidó név: Perl) 

 

Születési hely és idő 

Márta: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1914  

Miklós: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1915  

Irén: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1916 

Károly: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1919 

Emília: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1920 

Endre: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1923 

Erna: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1927 

 

Anyanyelv 

Mindenkinek magyar 

 

Iskolai végzettség 

A fiúk az elemi iskolán kívül jesivát végeztek, a lányok elemi iskolát végeztek. 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Hol él/élt?  

Irén: Sárvár (Vas vm.) (ide ment férjhez 1938-ban) 

Az összes többi testvér Kiskőrösön (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) élt. 
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Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

Mártának két gyermeke volt, Irénnnek egy fia (Lacika), mindnyájan meghaltak 

Auschwitzban. 

 

Halálozási hely és idő 

Márta: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Miklós: Don-kanyar, 1942 (Szovjetunió) 

Irén: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Károly: Bor, 1944 (Jugoszlávia) 

Emília: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Endre: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Erna: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Bernáth Lászlóné (szül. Friedmann Izabella) 

 

Születési hely és idő 

Soltvadkert (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1926 

 

Hol élt még? 

Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) (1946–1948), Budapest (1949), 

Szombathely (Vas m.) (1950–1955), Bécs (Ausztria) 

 

Zsidó származású? 

Igen (anyja elpusztult Auschwitzban, apja 1951-ben kiment Izraelbe; ő maga 

Auschwitzban és Bergen-Belsenben volt, majd Duderstadtban munkatáborban, 

végül Theresienstadtban szabadult fel.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Valószínűleg polgári iskolát végzett. 

 

Foglalkozás 

Órás 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Erzsébet nevű testvére (szül. 1920) 1944-ben halt meg Auschwitzban; Sándor 

nevű testvére (szül. 1923) 1948-ban kiment Izraelbe, munkásként dolgozott, két 

házasságából nem született gyermeke; Binét ?-né (szül. Friedmann Irén, 1925) 

egy hőgyészi (Tolna m.) bőrkereskedőhöz ment feleségül a háború után, majd 

kimentek Izraelbe; 5 fiuk van és 50–60 unokájuk. Gazdálkodók. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

?-né (szül. Bernáth Edit) 

?-né (szül. Bernáth Márta) (elvált) 

?-né (szül. Bernáth Vivien) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen 

 

Születési hely és idő 

Edit: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1947 

Márta: Budapest, 1949 

Vivien: Bécs, 1958 (Ausztria) 

 

Hol élt még? 

Edit: Budapest, Szombathely, Bécs (kb. 1955-től) 

Márta: Izrael (kb. 1949–1955/6), Bécs 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

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

Mártának 4 gyermeke van, a gyerekeket a férj neveli (Márta  beteg); Editnek két 

gyermeke van (férj Magyarországon született, szülei itt élnek) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Bernáth Adolf 

 

Születési hely és idő 

Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1886 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő (építőanyag-kereskedés, borkereskedés) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Szigorúan ragaszkodtak az ortodox hagyományokhoz. Naponta kétszer-

háromszor ment el a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 8



 9

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? 

9-10-en voltak testvérek, Nagykátán, Kecelen, Nógrádbercelen, Egerben, Budapesten, Soltvadkerten éltek. Apja volt 

a legfiatalabb a testvérek között. Mindnyájan Auschwitzban pusztultak el. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Kiskőrös, Kecskemét 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Bernáth Mór 

 

Születési hely és idő 

Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), évszám ismeretlen (még 1925 előtt) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő (építőanyag-kereskedés és borkereskedés) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Szigorúan tartotta magát az ortodox hagyományokhoz, szakállat viselt, de 

pajesza nem 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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Bernáth Mórné (szül. Weiss Regina) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

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

 

Halálozási hely és idő 

Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1936 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, kóser háztartást vezetett, parókát viselt. 

 

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 

Bernáth Adolfné (szül. Jungreis Nelli) (Házasságkötés: 1908/9) 

 

Születési hely és idő 

Lőrinci (Nógrád vm.), 1891 

 

Hol élt még? 

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

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, parókát viselt. 

 

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? 

A legidősebb báty kiment Palesztinába 1930-ban. Voltak még további testvérek, mind meghalt Auschwitzban. Több 

adat nincs. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Kiskőrös, Kecskemét 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Jungreis Izsák 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Lőrinci (Nógrád vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Lőrinci (Nógrád vm.), 1940-es évek eleje 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Jungreisz Izsákné (szül. ?) (Zsidó név: Mirl) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Lőrinci (Nógrád vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Lőrinci (Nógrád vm.), évszám ismeretlen (1925 előtt) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos 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? 

Több lánytestvér Kiskőrösre ment férjhez (Goldbergerné, Gottliebné) 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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