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Apa 
 

Klein Lipót 
1866–1942 

Anya 
 

Klein Lipótné 
(szül. Dormán Regina) 

1890–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Klein Károly 

kb. 1827–1923 
 

Apai 
nagyanya 

 
Klein Károlyné 
(szül. Sáfrány 

Sára) 
Nincs adat 

Gyermekek 
Bence Zsuzsanna 

1957- 

Házastárs 
 

Bence László 
1913–1980 

Interjúalany 
 

Bence Lászlóné  
(szül. Klein Teréz) 

1925 

Testvérek 
 

Klein Gyula 
1900–1944 
Klein István 
1905–1944 
Klein József 
1909–1944 

Róth Lipótné  
(szül. Klein Aranka) 

1911–1944 
Klein Sarolta 
1920–1944 

Klein László 
1922–1944 

Deutsch Gyuláné  
(szül. Klein Magdolna) 

1923–1992 
Hanák Józsefné  

(szül. Klein Éva) 
1927 

Klein Károly 
1928–1988 
Klein Klára 
1930–1944 

Anyai nagyanya  
 

Dormán Sámuelné  
(szül. Weisz Sáli) 

Nincs adat 

Anyai 
nagyapa  

 
Dormán Sámuel 

?–1901 
 
 



 

 

Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Bence Lászlóné (szül. Klein Teréz) (zsidó név: Tobe) 

 

Születési hely és idő 

Mezőkövesd, 1925  

 

Hol élt még? 

Budapest (1942-től) 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi 

 

Foglalkozás 

1942-49: gyerekre vigyáz egy zsidó családnál 

1949-53 : ifjúsággondozó (tk. gyermekvédelmi munka) 

1953-1980: előadó, később főelőadó, majd tanácsos, végül csoportvezető a 

csepeli tanácsnál  

 

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

gyermekkorában? 

Ortodox volt a család, minden ünnepet, böjtöt tartottak, kóser háztartást 

vezettek, volt külön pészahi edény. Édesapja nem volt szakállas, pajeszos, de 

késsel nem borotválkozott. Reggel, este elment a templomba, imádkozáshoz 

fölrakta az imaszíjat, volt tálesze, és mindig viselte a ciceszt.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

– 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Koncentrációs tábor: Lichtenwörth (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott, közben estin elvégezte a középiskolát. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Klein Gyula (apa első házasságából) 

Klein István (apa első házasságából) 

Klein József (apa első házasságából) 

Róth Lipótné (szül. Klein Aranka) (apa első házasságából) 

Klein Sarolta Sara 

Klein László 

Deutsch Gyuláné (szül. Klein Magdolna) 

Hanák Józsefné (szül. Klein Éva) 

Klein Károly Arie 

Klein Klára 

 

Születési hely és idő 

Gyula: Mezőkövesd, 1900   

István: Mezőkövesd, 1905 

József: Mezőkövesd, 1909 

Aranka: Mezőkövesd, 1911 

Sarolta: Mezőkövesd, 1920 

László: Mezőkövesd, 1922 

Magdolna: Mezőkövesd, 1923 

Éva: Mezőkövesd, 1927 

Károly: Mezőkövesd, 1928 

Klára: Mezőkövesd, 1930 

 

Anyanyelv 

Mindenkinek magyar volt.  

 

Iskolai végzettség 

Gyula: kereskedelmi iskola 

István: kereskedelmi iskola 

József: ipariskola 

Aranka: ipariskola 

Sarolta: elemi iskola (6 osztály) 

László: ipariskola 

Magdolna: elemi iskola (6 osztály) 

Éva: kereskedelmi iskola 

Károly: ipariskola 
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Klára: elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Gyula: kereskedő; először fűszerüzlete volt, majd fűszer- és rövidáru, majd 

 divatáru és rövidáru üzlete volt. 

István: kereskedő; tűzifa-kereskedése volt. 

József: szobafestő-mázoló  

Aranka: női szabó  

Sarolta: háztartásbeli 

László: bádogos, vízvezeték-szerelő 

Magdolna: háztartásbeli 

Éva: eladó  

Károly: szobafestő-mázoló (Budapesten egy munkahelyen) 

 

 

Hol él/élt?  

Gyula: Mezőkövesd 

István: Mezőkövesd 

József: Mezőkövesd 

Aranka: Mezőkövesd 

Sarolta: Mezőkövesd 

László: Mezőkövesd 

Magdolna: Budapest 

Éva: Eger 

Károly: Izrael (1946-ban ment ki Palesztinába a cionisták szervezésében) 

Klára: Mezőkövesd 

 

 

Hol élt még? 

Magdolna: Mezőkövesd  

Éva:  Mezőkövesd 

Károly:  Mezőkövesd 

 

Gyerekek? 

Gyula: nem volt 

István: 2 gyermek (Irén és Sándor) 

József: 2 gyermek (György és Vera) 

Aranka: egy fiú (László) 

Sarolta: nem volt 
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László: nem volt 

Magdolna: 3 gyermek (István, Judit, Vera) 

Éva: nem volt 

Károly: 3 gyermek (Aliza, Aia, Ilán) (Az idősebbik lány Kanadába ment férjhez, a 

másik lány és a fiú Izraelben él.) 

Klára: nem volt  

 

Halálozási hely és idő 

Gyula: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)  

István: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

József: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Aranka: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Sarolta: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

László: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Magdolna: Budapest, 1992 

Károly: Izrael, 1988  

Klára: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Bence László (Grünwaldból magyarosított)  

 

Születési hely és idő 

Debrecen, 1913  

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Zsidó származású? 

Igen (munkaszolgálatosként Borból szabadult) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi érettségi, felsőfokú ipariskola, mestervizsga 

 

Foglalkozás 

Cipő mintakészítő-tervező, szövetkezetben dolgozott.  

(Az apjának Debrecenben cipőgyára volt, de tönkrementek, mert az apa 

elkártyázta a pénzt, Budapesten nyitottak egy cipőkellék-kereskedést, az apa 

1941-ben meghalt, az üzletet az özvegye vezette.)  

 

Halálozási hely és idő 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Bence György (1911-2001): Grünwaldról magyarosított, vegyészmérnök volt, 

doktori végzettsége volt, 1964-től Amerikában élt, egy lánya van (Judit), 

Kanadában él. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Bence Zsuzsanna (zsidó név: Sosána) 

(Férjétől elvált. A férj nem zsidó származású volt.)   

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték zsidónak, nem beszéltek származásról, és a keresztény és zsidó 

ünnepeket is tartották otthon. De zsidónak tekinti magát, ivritül beszél, gyertyát 

gyújt péntekenként, zsinagógába ritkán jár.  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1957 

 

Hol élt még? 

 Netanja (Izrael)  (1995-ben ment ki Izraelbe.) 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola + felsőfokú mérlegképes könyvelői oklevél 

 

Foglalkozás 

Mérlegképes könyvelő 

 

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

Szabó Tímea (1976): üzlete van, férjnél van, egy gyereke van (Dániel), Izraelben 

él. 

Szabó Gábor Simon (1980): vállalkozó, egy gyereke van (Lili), Budapesten él. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Klein Lipót 

 

Születési hely és idő 

Igrici, 1866 (Borsod vm., Habsburg Birodalom) 

 

Hol élt még? 

Mezőkövesd 

 

Halálozási hely és idő 

Mezőkövesd, 1942 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kocsmája és vendéglője volt, [az 1929-es gazdasági világválság után] 

borkereskedő, majd fuvaros volt.  

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt. Minden ünnepet megtartott, minden reggel és este elment a 

zsinagógába, ott bérelt helye volt a frigyszekrénytől a második padban. Naponta 

reggel, este imádkozott az előírások pontos betartásával. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Szanitéc volt az I. világháborúban.  

 

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? 

Klein ? (fiú) 

(Legidősebb 

testvér) 

 

 

?, ? / ?,  1925 

előtt 

Kereskedő 

 

Nincs adat Öt gyereke volt, 

Erzsébet, Zoltán, 

Emil, Manci, 

Malvin.  

A II. világháború 

előtt Losoncon 

éltek (Csehszlovák 

Köztársaság). 

Erzsébet és 

Zoltán: a háború 

után  Pozsonyba 

költöztek 

(Csehszlovákia). 

Emil: Kassán élt 

(Csehszlovákia), 

egy fia van, ő már 

szlováknak tartja 

magát.  

Manci férjével 

(Bíró ?) a 

Szovjetunióba 

ment, a férj 

építészmérnök 

volt, de a háború 

előtt haza kellett 

jönniük. A háború 

után Debrecenben 

éltek, egy fiuk van 

(László), aki 

elvégezte az orvosi 

egyetemet. 1956-

Nincs adat 
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ban mindnyájan  

kimentek 

Amerikába, 

Floridába, ott 

haltak meg. Bíró 

László plasztikai 

sebész, 

Amerikában él, 

négy vagy öt 

gyereke van. 

Malvin: 1956-ban 

kiment Amerikába, 

Floridában halt 

meg. 

Klein Móric 

 

 

Miskolc, ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Kereskedő, 

fűszerüzlete 

volt. 

Két felesége volt, 

az egyiket 

Teréznek hívták.  

Hat gyerek:  

(1) Zoltán: 

mérlegkészítő 

kisiparos volt 

Miskolcon, túlélte a 

háborút, Miskolcon 

halt meg 1980-

ban. 

(2) Böske: 

Miskolcon lakott, 

varrónő volt, 

Auschwitzban halt 

meg. 

(3) Irén: Miskolcon 

lakott, tisztviselő 

volt.  

Auschwitzban halt 

meg.   

(4) Endre: 

Auschwitzban halt 

meg. 

(5) Sándor: a 

Szovjetunióba 

szökött, Szibériába 

száműzték és 

kőbányában 

Ortodoxok voltak. 
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dolgozott. Ott 

ismerkedett meg 

későbbi 

feleségével, 

Erikával. Ott 

házasodtak, de 

hazajöttek és itt 

éltek. 2001-ben 

halt meg. 

Gyermekük nem 

volt. 

(6) László: a 

Szovjetunióba 

szökött, 1943-ban 

meghalt. 

Lánytestvér 

 

 

?, ? / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli 

 

Nincs adat Két lánya volt, az 

egyiket Hajnalnak 

hívták. (Meghaltak 

Auschwitzban) 

Nincs adat 

 

Klein Biri 

(Legfiatalabb 

lánytestvér) 

 

?, ? / Auschwitz,  

1944 

(Lengyelország), 

Miskolcon élt 

Háztartásbeli Öt férje volt, 

mind meghaltak. 

Az egyik férje az 

interjúalany 

édesanyjának az 

apja volt. 

Róza 

(Auschwitzban 

meghalt) 

Ortodoxok voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején?



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Klein Károly (zsidó név: Arje) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1827 körül 

 

Hol élt még? 

Igrici 

 

Halálozási hely és idő 

Igrici, 1923 körül 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gazdálkodó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox 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 

Klein Károlyné (szül. Sáfrány Sára) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Igrici 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. 

 

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 

Klein Lipótné (szül. Dormán Regina) 

(Anyja nagyon fiatalon meghalt, két kislányt hagyott maga után. A gyerekeket 

egy ideig az apa második felesége, Klein Biri nevelte, aki egyébként az 

interjúalany apjának az egyik húga volt. Dormán Regina átmenetileg az 

interjúalany apjának /azaz saját későbbi férjének/ háztartásában nevelkedett, 

majd Budapestre került nevelőszülőkhöz.) 

 

Születési hely és idő 

Ónod, 1890 

 

Hol élt még? 

Budapest (kb. 1912/3–1916), Mezőkövesd 

(Egy budapesti családnál nevelkedett, amikor árva maradt.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt. Minden ünnepet megtartott, Pészah előtt kihomecolt, járt a 

zsinagógába, kóser háztartást vezetett, a kasrut minden szabályát betartották. 
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Anyanyelv 

Magyar 

 

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? 

Malvin 

 

 

?, ? / Auschwitz,  

1944  

Nincs adat 

 

Volt férje. Két gyerekük volt. Vallásosak voltak.  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Dormán Sámuel 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen, 1901 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Uradalomban volt gazdatiszt.  

 

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 

Dormán Sámuelné (szül. Weisz Sáli)  

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

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. 
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