Családfa

Apai
nagyapa

Apai
nagyanya

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Baik Gyula
?−?

Baik Gyuláné
(szül. Landsinger
Gizella)
?–1937?

Schischa Ignác
1847–1910

Schischa Ignácné
(szül. Österreicher
Regina)
1870–1925

Apa

Anya

Baik Miklós
1885–1944

Dr. Jámbor Lászlóné
(1. házasságában: Baik Miklósné)
(szül. Schischa Etelka)
1897–1984

Testvérek
Nem voltak

Házastárs
Interjúalany
Baik Éva
1924

Gyermekek
Nincsenek

Nem volt

Az interjúalany és családja
Teljes név
Baik Éva

Születési hely és idő
Budapest, 1924 (Életvitelszerűen Bodakajtor-Felsőszentivánon élt a család.)

Hol élt még?
Bodakajtor-Felsőszentiván (Fejér vm.) (1924–1930); Zalaegerszeg (Zala vm.)
(1930–1946); Budapest (1946 óta)

Iskolai végzettség
Lenin Intézet (orosztanári diploma)

Foglalkozás
Tolmács, fordító, kiadói szerkesztő

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Szülei nem voltak hagyományőrzően vallásosak, míg el nem váltak (6 éves
koráig),

semmit

Zalaegerszegen

nem

tudott,

tudatosult

nem

benne

látott

zsidó

a

volta,

vallási
némi

szokásokból.

Később

hagyományőrzés

új

családjában, az iskolai hitoktatás, a kialakult baráti kör, a fokozatosan életbe lépő
törvények, majd a deportálás nem a vallásosságot erősítette benne, hanem a
hovatartozás érzését.
Anyanyelv
Magyar
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Milyen egyéb nyelveken beszél?
Orosz, angol, német, francia

Hol volt a holokauszt idején?
Gyűjtőhely: Zalaegerszeg (téglagyár)
Koncentrációs tábor: Auschwitz-Birkenau (Lengyelország); Hessisch Lichtenau
(Németország), ahol egy rakétatöltő gyárban dolgozott, Lipcse-Thekla
Halálmenet: Lipcse környéke
Mit csinált a háború után?
Orosz

tolmácsként

kezdett

dolgozni

a

zalaegerszegi

kiegészítő

katonai

parancsnokságon, majd 1946-ban, Budapesten a Molajnál tolmács-fordító lett.
1949–1966: a Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán
fordító-tolmács.
1967–1985: az Akadémiai Kiadó szerkesztője.
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Testvérek
Teljes név
Nem volt, nincs.

Házastárs
Teljes név
Nem volt, nincs.

Gyermekek
Teljes név
Nem volt, nincs.
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Apa

Teljes név
Baik Miklós
(Baik Éva 6 éves koráig élt apjával. 1937-től, 13 éves korától nevelőapjával, dr.
Jámbor Lászlóval élt. Adatokat lásd: dr. Jámbor Mártonné /anyai nagymama/ fia.)
Születési hely és idő
Abony (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1885 körül

Hol élt még?
Debrecen (Hajdú vm.) (főiskolai évek); Bodakajtor-Felsőszentiván (Fejér vm.);
Budapest (1930-as évek végétől)

Halálozási hely és idő
Hely ismeretlen, 1944

Iskolai végzettség
Mezőgazdasági főiskola (Debrecen)

Foglalkozás
Gazdálkodó a család bérelt birtokán, majd a válása után (1930) gazdatiszt volt
különböző birtokokon.

Mennyire volt vallásos?
Nem volt vallásos.

Anyanyelv
Magyar

Melyik hadseregben szolgált és mikor?
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M. kir. honvédség, első világháború, főtörzsőrmester volt, nincs adat arról, melyik
fronton szolgált.

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás
idő

Baik Anna

Abony (?) (PestPilis-Solt-Kiskun
vm.), ? /
Budapest,
1960-as évek

Baik Erzsébet

Baik István

A háború előtt
BodakajtorFelsőszentivánon (Fejér
vm.) élt és
gazdálkodott
édesanyjával,
testvéreivel
együtt.
Abony (?) (PestPilis-Solt-Kiskun
vm.), ? /
Budapest,
1960-as évek
A háború előtt
BodakajtorFelsőszentivánon (Fejér
vm.) élt és
gazdálkodott
édesanyjával,
testvéreivel
együtt.
Abony (?) (PestPilis-Solt-Kiskun
vm.), ? /
?, 1944 vagy
1945

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Gazdálkodó
(?)

Nem volt

–

Egyáltalán nem volt
vallásos.

Gazdálkodó
(?)

Nem volt

–

Egyáltalán nem volt
vallásos.

Mezőgazdász,
versenylótenyésztő

Nem volt

–

Egyáltalán nem volt
vallásos.

Mezőgazdász,
versenylótenyésztő

Nem volt

–

Egyáltalán nem volt

BodakajtorFelsőszentivánon (Fejér
vm.), ott
gazdálkodott
édesanyjával,
testvéreivel
együtt.
Baik Pál

Abony (?) (PestPilis-Solt-Kiskun
vm.), ? /
?, 1944 vagy
1945

vallásos.

BodakajtorFelsőszentivánon (Fejér
vm.), ott
gazdálkodott
édesanyjával,
testvéreivel
együtt.
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Hol volt a holokauszt idején?
Munkaszolgálatban pusztult el ismeretlen helyen, 1944-ben.
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Apai nagyapa

Teljes név
Baik Gyula

Születési hely és idő
Hely ismeretlen, évszám ismeretlen

Hol élt még?
Abony (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.); Bodakajtor-Felsőszentiván (Fejér vm.)

Halálozási hely és idő
Hely ismeretlen, évszám ismeretlen

Iskolai végzettség
Polgári iskola

Foglalkozás
Gazdálkodó
(Az egész család együtt gazdálkodott Bodakajtor-Felsőszentivánon [Fejér vm.], a
gróf Zichy Rafaeltől bérelt birtokon.)
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 Foglalkozás

Házastárs adatai

idő

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyanya
Teljes név
Baik Gyuláné (szül. Landsinger Gizella)

Születési hely és idő
Hely ismeretlen, évszám ismeretlen

Hol élt még?
Abony (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.); Bodakajtor-Felsőszentiván (Fejér vm.);
Budapest (1930-as évektől)

Halálozási hely és idő
Budapest, 1937 körül

Iskolai végzettség
6 elemi

Foglalkozás
Az egész család együtt gazdálkodott Bodakajtor-Felsőszentivánon (Fejér vm.),
egy bérelt birtokon, amíg lehetett.

Mennyire volt vallásos?
Nemigen, nem főzött kósert, és nincs emlék róla, hogy tartotta volna az
ünnepeket.

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

idő

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anya

Teljes név
Dr. Jámbor Lászlóné (szül. Schischa Etelka) (Zsidó név: Mirjam) (Házasságkötés:
1937) (A második férj, Jámbor László anyja Berta nevű testvérének fia volt.
Adatokat lásd ott.)
1. házasságban: Baik Miklósné (házasságkötés: 1922 – válás: 1930)
Születési hely és idő
Wiener Neustadt (Bécsújhely), 1897 (Ausztria)

Hol élt még?
Szombathely (Vas vm.) (apja halála /1910/ után néhány évig); Zalaegerszeg
(Zala vm.); Budapest (1910-es évek vége felé, énektanulás); BodakajtorFelsőszentiván (Fejér vm.) (1. házasság, 1922–1930); Zalaegerszeg (1930–
1950); Budapest (1950-től)
Halálozási hely és idő
Budapest, 1984

Iskolai végzettség
Polgári iskola

Foglalkozás
Fogászati asszisztens

Mennyire volt vallásos?
Wiener neustadti gyermekévei alatt nyilván tartották a vallást, mert édesapja
hitközségi helyettes elnök volt. Később nem tartott semmit.
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Anyanyelv
Magyar, német

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Elsa Hoffmann
(szül. Elsa
Schischa)
(apa részéről
féltestvér)

Wiener Neustadt, Háztartásbeli
? (Ausztria) / ?,
1944 vagy 1945

Emil Hoffmann,
vasúti mérnök,
Elpusztult a
deportálás során.

Médi, férje szlovén
volt és római
katolikus, de
mindkettőt
deportálták, Médi
visszajött.

Nincs adat.

Dr. Schischa
Klára (húg)

Meghalt a
deportálás során.
Ljubljanában
éltek.
Wiener Neustadt, Orvos
1898 (Ausztria) /
Budapest, 1998
Budapesten élt.

Schischa Walter
(öcs)

Wiener Neustadt, Tisztviselő
1902 (Ausztria) /
London, 1979
(Egyesült
Királyság)

Dr. Halasy Gyula, Nem voltak.
(Kisvárda, 1891 /
Budapest, 1970),
1924-es
olimpikon
agyaggalamblövésben, a
versenyzéstől
visszavonulva
edző és
szaktanácsadó
volt.
Edit (élettárs),
Nem voltak.
német
származású volt.

Nem volt vallásos.

Nem volt vallásos.

Londonban éltek.
Walter 1938-ban
jutott ki
Angliába, miután
a nővére
kimentette
Dachauból, ahol
100 napot töltött
az Anschluss
után.

Hol volt a holokauszt idején?
Gyűjtőhely: Zalaegerszeg (téglagyár)
Koncentrációs tábor: Auschwitz-Birkenau (Lengyelország); Hessisch Lichtenau
(Németország), ahol egy rakétatöltő gyárban dolgozott, Lipcse-Thekla.
Halálmenet: Lipcse környéke.
Mit csinált a háború után?
Dolgozott fogorvosi asszisztensként.
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Anyai nagyapa
Teljes név
Schischa Ignác (1. házasságkötés: ?; 2. házasságkötés: 1896)
(1. házasságban született Elsa nevű lánya.)

Születési hely és idő
Baden bei Wien (Osztrák–Magyar Monarchia), 1847

Hol élt még?
Wiener Neustadt (Bécsújhely)

Halálozási hely és idő
Wiener Neustadt, 1910 (Ausztria)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Pénzváltóüzlet tulajdonosa

Mennyire volt vallásos?
Hitközségi helyettes elnök volt, így nyilvánvalóan az egész család tartotta a
vallást.

Anyanyelv
Német
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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 Foglalkozás

Házastárs adatai

idő

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anyai nagyanya
Teljes név
Schischa Ignácné (szül. Österreicher Regina) (Házasságkötés: 1896)

Születési hely és idő
Zalaegerszeg (Zala vm.), 1870

Hol élt még?
Wiener-Neustadt (Bécsújhely); Szombathely; Zalaegerszeg

Halálozási hely és idő
Zalaegerszeg (Zala vm.), 1925

Iskolai végzettség
6 elemi

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Nincs emlék róla, de mivel férje hitközségi helyettes elnök volt, nyilván tartotta a
vallást.

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Dr. Jámbor
Mártonné (szül.
Österreicher
Berta)

Zalaegerszeg
(Zala vm.),
1860-as évek /
Zalaegerszeg
(Zala vm.), 1942

Dr. Jámbor
Márton, ügyvéd
volt
Zalaegerszegen
halt meg 1938ban vagy 1939ben.

Mindegyik gyerek
Zalaegerszegen
(Zala vm.)
született.

A nagyünnepeket
tartották, nem
vezettek kóser
konyhát.

Háztartásbeli

Jámbor Miklós,
az I. világháború
alatt orosz
hadifogságban
volt, hazatérte
után kivándorolt az
Egyesült
Államokba, New
Yorkban élt.
Jámbor László,
(1896–1945),
fogorvos volt
Zalaegerszegen, az
interjúalany
nevelőapja,
deportálásban
pusztult el.
Jámbor Sándor,
apja ügyvédi
praxisát folytatta
Zalaegerszegen,
Mauthausenből
hazajött, majd
disszidált, kint
öngyilkos lett.
Jámbor István
(sz. 1907),
Bécsben orvosi
egyetemet
végzett, majd
Rómában
telepedett le,
fogorvos volt. 3
gyermeke volt. Az
1990-es évek
elején halt meg.
Jámbor Károly,
Franciaországban
élt, soha nem is
látogatott haza,
nőtlen maradt,
2000 elején halt
meg.
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Dr. Viola Ödönné
(szül.
Österreicher
Natália)

Zalaegerszeg
(Zala vm.), ? /
Szombathely
(Vas vm.), ?

Ország Adolf
(Österreicherről
magyarosított)

Szombathelyen
éltek, fiatalon
halt meg
tífuszban.
Zalaegerszeg
(Zala vm.), ? /
Budapest, ?

Österreicher
Samu

(A háború előtt
Debrecenben élt,
jóval a háború
után halt meg,
akkor már
Budapesten élt.)
Zalaegerszeg
(Zala vm.), ? /
Zalaegerszeg
(Zala vm.), ?

Háztartásbeli

Dr. Viola Ödön,
ügyvéd

Viola Renée,
túlélte a háborút

A nagyünnepeket
tartották, nem
vezettek kóser
konyhát.

Vasutas

Felesége
meghalt,
élettársával élt.

Nem volt.

A nagyünnepeket
tartotta.

Építész

Özvegyen
Pozsonyban élt a
fiával.

Österreicher
Sándor,
Pozsonyban volt
tisztviselő, majd
Csehszlovákia
elfoglalása után,
1939-ben
Zalaegerszegre
menekült.
Valamelyik
táborban
elpusztult.

A nagyünnepeket
tartotta.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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