
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Braun Zsigmond 
1877–1945 

 

Anya 
 

Braun Zsigmondné 
 (szül. Buchhalter Aranka) 

1882–1960 

Apai 
nagyapa 

 
Braun Ignác 
1848–1929 

Apai 
nagyanya 

 
Braun Ignácné  

(szül. 
Kestenbaum ?) 

?–? 

Házastárs 
 

Bence (Braun) 
Miklósné 

(szül. Weschler Vera) 
1918 

Interjúalany 
 

Bence (Braun) Miklós 
1913 

Testvérek 
 

Bence (Braun) Ferenc 
1906–1998 

Nauman Francesconé 
(szül. Braun Klára) 

1908–1944? 

Gyermekek 
 

Bencze Gábor 
1950 

Bence János 
1959

Anyai nagyanya  
 

Buchhalter Lipótné  
(szül. Schiller 

Berta) 
1860–1931 

Anyai 
nagyapa  

 
Buchhalter Lipót 
1850-es évek–

1908 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Bence Miklós (1945-ben magyarosított Braunról) (zsidó név: Árje) 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1913 

 

Hol élt még? 

Brassó (Brassó vm.) (1914–1917), Budapest (1917-től) 

 

Iskolai végzettség 

Felső kereskedelmi érettségi 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: üzletvezető a Fiumei Kávébehozatali Társaság egyik üzletében, 

majd az 1940-es években betanított munkás az Elektromos Motorgyárban 

(Csengery u.) 

Háború után: 4 évig volt egy saját papír- és írószerkereskedése, majd 

elhelyezkedett a Tankönyvkiadónál, majd részt vett az államosítások 

lebonyolításában, és kikötött az élelmiszerszakmában. 

 

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

gyermekkorában? 

A család nem volt vallásos, de bizonyos tradíciókat megtartottak (volt szédereste, 

a fiúknak volt bar micvója), de nem jártak el zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, francia 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

– 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: 1941 – erdélyi bevonulás;1942. január – 1943. november 

(Sianki [ma Ukrajna], Don kanyar); 1944. májustól gépkocsizóknál, 1944. 

novembertől: Pozsony-Ligetfalu, ahonnan megszökött, de elfogták. 

Koncentrációs tábor: Lichtenwörth (Ausztria)  

 

Mit csinált a háború után? 

A papír- és írószer-kereskedelemben kezdett dolgozni, először valakivel közösen 

volt boltja, majd önállósította magát, és 4 évig saját üzlete volt. Majd 

elhelyezkedett az állami szektorban, részt vett az államosítások lebonyolításában. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Bence Ferenc  (1945-ben magyarosított Braunról) (feleség: Goldner Vilma, szül. 

1900) 

Nauman Francescóné (szül. Braun Klári) (A férj egy gazdag fiumei 

kereskedőcsalád sarja) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1906 

Klári: Szeged (Csongrád vm.), 1908 

 

Anyanyelv 

Mindkettőnek magyar 

 

Iskolai végzettség 

Ferenc: kereskedelmi érettségi 

Klára: hat elemi 

 

Foglalkozás 

Ferenc: textilügynök 

Klári: háztartásbeli (Férjnek bőráru üzlete és háza volt Fiuméban) 

 

Hol él/élt?  

Ferenc: Budapest 

Klári: Fiume 

 

Hol élt még? 

Ferenc: Szeged 

Klára: Budapest 

 

Gyerekek? 

Ferenc: nem volt 

Klári: egy lány, 1943/44-ben szüleivel együtt elhurcolták, talán Auschwitzban halt 

meg. 
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Halálozási hely és idő 

Ferenc: Budapest, 1998 

Klári: Auschwitz(?), 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Bence Miklósné (szül. Weschler Vera) (Eszter Rochl [Ráhel]) (Házasságkötés: 

1944. április, 1945-ben magyarosított Braunról a férjével együtt) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1918 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi érettségi 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: könyvelő 

Háború után: egy nagy textilcég igazgatója mellett titkárnő 

 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincs adat 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Bence Gábor  

Bence János 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem. Nem világosították fel őket a származásuk felől, a gyerekek az iskolában 

tudták meg az osztálytársaktól. 

 

Születési hely és idő 

Gábor: Budapest, 1950 

János: Budapest, 1959 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Gábor: egyetem 

János: egyetem 

 

Foglalkozás 

Gábor: szállodaigazgató  

János: nyelviskolában igazgató 

 

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

Három fiú- és egy lányunoka; nincs több adat 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Braun Zsigmond (Jehudó [Jehuda]) 

 

Születési hely és idő 

Regőcze (Bács-Bodrog vm.), 1877  

 

Hol élt még? 

Szeged (1883-tól), Budapest (1906–1908), Szeged, Brassó (az első világháború 

alatt mint katona), Budapest (az első világháború befejeződésétől) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1945 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi érettségi (50 éves korában szerezett hites könyvvizsgálói 

bizonyítványt egy egyetemi könyvvizsgálói kurzus keretében) 

 

Foglalkozás 

Hites könyvvizsgáló. (Festett és verseket is írt, megjelent egy verseskötete.) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, bizonyos tradíciókat megtartott (pl. szédereste). 

 

Anyanyelv 

Magyar (anyanyelvi szinten beszélt németül, jól beszélt angolul és franciául, 

valamelyest olaszul) 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar honvédségnél, 1914-ben az erdélyi körvasút parancsnoka volt századosi 

rangban. 53 hónapig volt katona. 

 

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? 

Braun Janka 

(édestestvér) 

Nincs adat Újságíró, 

színházi 

ember 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Számos további 

testvér, fél- és 

negyedtestvérek, 

köztük Braun 

Júlia, Braun 

Károly, Braun 

Bella. Szerteszét 

szóródva éltek a 

Monarchia 

államaiban, több 

adat nincs.  

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest  

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

A gettó felszabadulása után röviddel halt meg, megölte egy gránátszilánk. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Braun Ignác 

 

Születési hely és idő 

Regőcze (Bács-Bodrog vm.), 1848  

 

Hol élt még? 

Szeged (Csongrád vm.) (1883-tól), Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1929 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Kereskedő, szatócsboltja volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona 

 

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 

Braun Ignácné (szül. Kestenbaum ?) 

Háromszor ment férjhez, mindháromszor többgyerekes özvegyemberhez. 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Regőcze, Szeged (1883-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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 

Braun Zsigmondné (szül. Buchhalter Aranka) (Házasságkötés: 1903) 

 

Születési hely és idő 

Törökkanizsa (Torontál vm.), 1882  

 

Hol élt még? 

Szeged (Csongrád vm.), Budapest (kb. 1906–1908), Szeged, Brassó (Brassó 

vm.) (1914–1917), Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1960 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem igazán volt vallásos, de talán eljárogatott a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 14



 15

 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Buchhalter József 

(öcs) 

 

Nincs adat 

 

Budapesten 

éltek. (A nyilasok 

belelőtték a 

Dunába, de 

túlélte) 

Textilkereske

dő 

Vidéki nagybérlő 

lánya 

Nincs adat Nincs adat 

Még egy testvér, 

nincs adat 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Buchhalter Lipót 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1850-es évek 

 

Hol élt még? 

Törökkanizsa, Szeged 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1908 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Szabó 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 

 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Buchhalter Lipótné (szül. Schiller Berta) 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1860 

 

Hol élt még? 

Törökkanizsa, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1931 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

“Elég vallásos volt”, péntekenként imádkozott, gyertyát gyújtott. 

 

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. 
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