
 
 
 

Családfa 

 
 
 
 
 
 
 

Apa 
 

D. Tibor 
1892–1974 

Anya 
 

D. Tiborné 
(korábban: Ascher Gyuláné) 

(szül. Spitzkopf Margit) 
1904–1964 

Apai 
nagyapa 

 
D. Jakab 

Nincs adat 

Apai 
nagyanya 

 
D.  Jakabné 

(szül. Silberstein 
Sarolta) 

Nincs adat 

Házastárs 
 

Dr. I. B. 
Interjúalany 

 
Dr. B. I-né 

(szül. D. Marietta  Sára) 
1932

Testvérek 
 

Nincsenek 

Gyermekek 
 

Dr. B. László  
1958 

B. Annamária  
1960 

Anyai 
nagyanya 

  
Spitzkopf Jenőné 
(szül. Baumgarten 

Róza) 
1880-as évek – 

1945 

Anyai 
nagyapa  

 
Spitzkopf Jenő 

 ?–1943 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Dr. B. I.-né (szül.: D. Marietta Sára) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1932 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi 

 

Foglalkozás 

Anyagbeszerző, üzletkötő. (Az interjúalany a foglalkozásáról nem kíván több 

adatot megadni.) 

 

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

gyermekkorában? 

Sem a nagyszülők, sem a szülők nem voltak vallásosak, de a hosszúnap és a 

Peszáh hagyományát megőrizték. Zsinagógába a nagyszülők és az apa 

hosszúnapkor jártak. Szombatot nem tartottak, mert dolgoztak; 

"kereskedőemberek" voltak. Karácsonykor volt karácsonyfa, ajándékozás. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Angol, német, francia 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest, Lónyay u. 

Védett ház: Budapest, Pozsonyi u. 

Gettó: Budapest, Akácfa u. 

 

Mit csinált a háború után? 

Érettségizett, majd üzletkötőként dolgozott. 

 

Testvérek 

 

Teljes név 

Nincsenek 
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Házastárs 

Teljes név 

Dr. B. I. (Házasságkötés: 1954; válás: 1980)  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1933 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Orvosi egyetem 

 

Foglalkozás 

Belgyógyász 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Az interjúalany nem kíván erről adatot megadni. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

B. László 

B. Annamária 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték őket zsidónak, nem vallásosak, de Annamária Izraelben a 

családjával a hagyományok szerint él: minden ünnepet megtartanak, és kóser 

háztartást vezetnek. 

 

Születési hely és idő 

László: Budapest, 1958 

Annamária: Budapest, 1960 

 

Hol élt még? 

László: – 

Annamária: Ros Há-ájim (Izrael) 

 

Iskolai végzettség 

László: jogi egyetem 

Annamária: tanárképző főiskola 

 

Foglalkozás 

László: vállalkozó 

Annamária: tanár 

 

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

László: 1 fiú 

Annamária: 3 lány 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

D. Tibor 

 

Születési hely és idő 

Gyöngyös (Heves vm.), 1892  

 

Hol élt még? 

Budapest, 1910-től 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1974  

 

Iskolai végzettség 

 Jogi egyetem 

 

Foglalkozás 

Ügyvéd, majd jogtanácsos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, inkább hagyományőrző. Pészahkor volt szédervacsora, 

hosszúnapkor böjtölt, és elment a zsinagógába, egyébként azonban nem járt 

zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az I. világháborúban volt katona – nincs további 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? 

D. Ármin 

 

 

Gyöngyös 

(Heves vm.), ? / 

?, ?  

 

Budapesten élt a 

családjával.  

 

Középiskolai 

tanár 

 ? Olga Három lányuk volt: 

(1) D. Sára: svéd 

férje volt, akivel 

emigrált 

Stockholmba az 

1940-es évek 

elején. A férj egy 

biztosítótársaság 

igazgatója volt. 

Gyerekük nem 

volt. 

(2) D. Hermina: 

Budapesten élt a 

férjével, túlélte a 

háborút. 

(3) D. Klára: 
férjhezment 

Telegdi Bernáthoz, 

aki a Madách 

Gimnáziumban 

irodalom–magyar 

szakos tanár volt. 

Két gyerekük 

született: Eszter, 

aki Svédországba 

ment a háború 

után, ott is ment 

férjhez, és László, 

aki Budapesten él, 

matematikus. 

Nincs adat 

D. Gyula Gyöngyös A Magyar– D. Gyuláné (szül. Egy fiú, aki az Nincs adat 
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(Heves vm.), ? / 

London, ? 

(Egyesült 

Királyság) 

A háború előtt 

Budapesten élt a 

családjával; 

1956 után 

Angliába ment 

ki. 

Olasz Bank 

Rt. igazgatója 

(közgazdász 

volt, 

szakmunkái 

jelentek meg) 

Bálint Gizella): 

gazdag 

magkeresekedő 

lánya, deportálás 

során halt meg 

(a Bálint szülők 

Londonba 

menekültek, ott 

is volt üzletük). 

1930-as években 

született, 

deportálás során 

halt meg. 

D. Zoltán 

 

 

Gyöngyös 

(Heves vm.), ? / 

?, ? (az I. 

világháborúban 

halt meg) 

Hivatásos 

katona 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Goldmann ?-né 

(szül. D. Róza) 

 

 

Gyöngyös 

(Heves vm.), ? / 

koncentrációs 

tábor, 1944/45 

 

Mezőkövesden 

élt a férjével. 

Nincs adat Goldmann ? Moskovits Mórné 

(szül. Goldmann 

Sára): férje, 

Moskovits Mór 

szövet-selyem 

boltban volt eladó. 

Budapesten laktak, 

mindketten 

túlélték a II. 

világháborút. Egy 

lányuk született 

1930-ban, 

Moskovits (Mátrai) 

Anna, aki tanár 

lett. 

Nincs  adat 

D. Sándor Gyöngyös 

(Heves vm.), ? / 

?, ? 

Iskolaigazgat

ó 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

D. Zelma Gyöngyös 

(Heves vm.), ? / 

koncentrációs 

tábor, 1944/45 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

D. Vilma Gyöngyös 

(Heves vm.), ? / 

koncentrációs 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 
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tábor, 1944/45 

D. Elemér Gyöngyös 

(Heves vm.), ? / 

koncentrációs 

tábor, 1944 

Nyíregyházán 

élt. 

Középiskolai 

tanár 

? Teréz 

Koncentrációs 

táborban halt 

meg. 

D. István 

?-né D. Sára 

(meghalt 

koncentrációs 

táborban) 

 

További 1 fiú és 

3 lánytestvér, 

nincs adat 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest, Lónyay u. 

Védett ház: Budapest, Pozsonyi u. 

Gettó: Budapest, Akácfa u. 

 

Mit csinált a háború után? 

Ügyvédként dolgozott. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

D. Jakab 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Gyöngyös (Heves vm.), évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Malombevásárló 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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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 

D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Gyöngyös (Heves vm.), évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Dr. D. Tiborné (szül. Spitzkopf Margit) (2. házasságkötés éve: 1931) 

(Első férj: Ascher Gyula, kereskedő, Bécsben éltek, 2-3 évi házasság után váltak 

el) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1904 

 

Hol élt még? 

Bécs, 1925 körül (első házasságban, 2-3 év) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1964 

 

Iskolai végzettség 

Négy polgári 

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: háztartásbeli 

II. világháború után: baromfiüzletet nyitott a Nagycsarnokban az egyik 

unokaöccsével együtt. Alkalmazottaik nem voltak, mindent ketten csináltak.  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. Pészahkor volt szédervacsora, hosszúnapkor böjtölt. 

 

 

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? 

Spitzkopf László 

 

 

Budapest, 1906/ 

Bor, 1943/44 

(Jugoszlávia) 

Kereskedő 

(húsáru) 

Nem volt 

felesége. 

Nem voltak 

gyerekei. 

Nem volt vallásos. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest, Lónyay u. 

Védett ház: Budapest, Pozsonyi u. 

Gettó: Budapest, Akácfa u. 

 

Mit csinált a háború után? 

Kereskedő volt. A felszabadulás után egyik unokaöccsével közösen baromfiüzletet 

nyitott a Nagycsarnokban.  

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Spitzkopf Jenő 

 

Születési hely és idő 

Zalasöjtör (Zala vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1943 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Mészáros, kereskedő. Sertéshússal kereskedett, feleségével és fiával dolgozott 

együtt. Két üzlete volt (Nagyvásártelep, Vásárcsarnok). A Nagyvásártelepen 

viszonteladók vásároltak tőlük, és onnan szállítottak vendéglőknek is. Mindkét 

helyen voltak alkalmazottaik. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. Pészahkor volt szédervacsora, hosszúnapkor böjtölt, és elment 

a zsinagógába, de egyébként nem járt zsinagógába. 

 

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? 

Spatz Miksáné 

(szül. Spitzkopf 

Olga) 

 

 

?, ? /?, ? 

Budapesten élt. 

Nincs adat Spatz Miksa (1) Spatz Edit: 

első férj meghalt 

munkaszolgálatban

, másodszor is 

férjhez ment, nem 

volt gyereke.  

(2) Spatz Katalin: 

egy fia született, 

Péter. 

Nem voltak 

vallásosak, de a 

Pészahot és a 

hosszúnapot 

megtartották, 

böjtöltek, és az 

ünnepeken 

zsinagógába is 

elmentek. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 

 

Születési hely és idő 

Kalocsa (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1880-as évek 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1945 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő. Férjével és fiával dolgozott együtt. Sertéshússal kereskedtek. Két 

üzletük volt (Nagyvásártelep, Nagyvásárcsarnok). A Nagyvásártelepen 

viszonteladók vásároltak tőlük, és onnan szállítottak vendéglőknek is. Mindkét 

helyen voltak alkalmazottaik. Ő a Nagyvásárcsarnokban, a kiskereskedésben volt 

eladó és pénztáros. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. Pészahkor volt szédervacsora, hosszúnapkor böjtölt, és elment 

a zsinagógába, de pénteken vagy szombaton nem járt zsinagógába. 

 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest, Lónyay u. 

Védett ház: Budapest, Pozsonyi u. 

Gettó: Budapest, Akácfa u. 

 

Mit csinált a háború után? 

A felszabadulás után pár héttel meghalt. 
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