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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Brandl Ferenc 
1895–1944 

Anya 
 

Brandl Ferencné 
(szül. Mundszer Sarolta) 

1899–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Brandl 

Heinrich 
? – 1928 vagy 

1929 

Apai 
nagyanya 

 
Brandl Júlia 

(szül. ? Júlia) 
?–1944 

 

Anyai 
nagyanya  

Anyai 
nagyapa  

  
Mundszer     Mundszer ? 

Hedvig ?-? 
(szül. ? Hedvig) 

?–? 

Gyermekek 
    
                          Brandl Viliam 
                                 1950 
                          Brandl František 
                                 1958  

Testvérek 
 

Fischer Etel 
(szül. Brandl Etel) 

1918–1944 
 

Erdős Katalin 
(szül. Brandl Eszter) 

1922 
 

Holtzer  Cecília 
(szül. Brandl Cecília) 

1926–2001 
 

Weisz Irma 
(szül. Brandl Irma) 

1928 
 

Brandl Jolán 
1932–1944 

Házastárs 
 Interjúalany 

Brandl Sándorné  
(szül. Mendel Klára) Brandl Alexander 

1922–1996 1920 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Brandl Alexander 

 

Születési hely és idő 

Alistál, 1920. november 27. (Csehszlovákia) 

 

Hol élt még? 

Dunaszerdahely (1928 vagy 1929 – 1996); Ber Seva (Izrael) (1996–2002); 

Dunaszerdahely (2002 óta) 

  

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola (8 osztály) 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: napszámos 

A háború után: konzervgyárban raktáros, városi képviselő, a járási Vöröskereszt 

titkára, Jednota-alkalmazott, szociális otthon vezetője  

 

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

gyermekkorában? 

Anyja nagyon vallásos volt, parókát viselt, kóser háztartást vezetett, a 

gyerekeknek kötelező volt az imádkozás. Apja kevésbé volt vallásos, de minden 

nagyünnepet megtartottak. Szombatonként apjával templomba járt. Nem viseltek 

hagyományos öltözéket. 

 

Anyanyelv 

Lengyel (anyja galíciai származású volt, gyerekként először a lengyelt sajátította 

el) és jiddis, de később csak magyarul beszélt.  

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

 Szlovák, magyar, jiddis (ma már kevéssé) 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Csehszlovák néphadsereg (1946–1950 között 3 alkalommal néhány hónap)  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Komárom (Monostori erőd, 1940), Bánhida, Tata, Győr, 

Vértesszőlős, Bábolna (1942–1944) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (1944–1945) (Lengyelország), ? (fegyvergyár, a 

tábor nevére nem emlékszik, 1945)                         

 

Mit csinált a háború után? 

A lágerból való visszatérés után alkalmi munkákból élt, majd 1948–1951 között a 

dunaszerdahelyi konzervgyárban volt munkás. Innen a Városi Hivatalhoz került 

mint képviselő, majd a Községi Bizottság titkára lett. Ezután kinevezték a járási 

Vöröskereszt titkárának. Az 1960-as évek elején egy értelmi fogyatékos 

embereket gondozó intézet igazgatója lett, majd egy nyugdíjas- és öregotthon 

vezetője volt a nyugdíjazásáig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testvérek 
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Teljes név 

Fischer Etel  (szül. Brandl Etel) (Férj: Fischer Aladár, fuvaros volt, 

házasságkötés: 1937; munkaszolgálatban pusztult el, valószínűleg Ukrajnában.) 

Erdős Katalin  (szül. Brandl Eszter) (Theresienstadtban volt; férj: Erdős Imre, 

dunaszerdahelyi, családjából egyedül tért vissza a lágerból; házasságkötés: 

1947; 1948-ban alijáztak. Férj munkás volt. Elváltak, később élettársával élt.) 

Holtzer Cecília  (szül. Brandl Cecília) (Mauthausenban volt; férj: Holtzer Szilárd, 

Komáromba /Komarno/ való, házasságkötés: 1947 körül.) 

Weisz Irma  (szül. Brandl Irma) (Mauthausenban volt; 1. férj: Gottesman Péter, 

Komarnóba való, házasságkötés: 1947 – néhány év után elváltak; 2. férj: Weisz 

Pál.)  

Brandl Jolán 

 

Születési hely és idő 

Etel: Alistál (Pozsony vm.), 1918  

Katalin: Alistál, 1922 (Csehszlovákia) 

Cecília: Alistál, 1926 (Csehszlovákia) 

Irma: Alistál, 1928 (Csehszlovákia) 

Jolán: Dunaszerdahely, 1932 (Csehszlovákia) 

 

Anyanyelv 

Mindenki: magyar  

 

Iskolai végzettség 

Etel: elemi iskola 

Katalin:  elemi iskola, egészségügyi tanfolyam (Budapest) 

Cecília: elemi iskola, varrónő szakmunkásképző 

Irma: elemi iskola 

Jolán: elemi iskolába járt 

 

Foglalkozás 

Etel: háztartásbeli 

Katalin: ápolónő (Izraelben kifőzdét nyitott, majd pedikűrös lett) 

Cecília: varrónő 

Irma: háztartásbeli 

Jolán: – 
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Hol él/élt?  

Etel: Dunaszerdahely  

Katalin: Ber Seva (Izrael) (1948 óta)                                                       

Cecília: Ber Seva (Izrael) (1990-től) 

Irma: Ber Seva (Izrael) (1948 óta) 

Jolán: Dunaszerdahely 

 

Hol élt még? 

Etel: Dunaszerdahely (1928-tól vagy 1929-től) 

Katalin: Dunaszerdahely (1928-tól vagy 1929-től 1948-ig);  

Cecília: Dunaszerdahely (1928-tól vagy 1929-től); Komarno (1947–1990)  

Irma:  Dunaszerdahely (1928-tól vagy 1929-től kb. 1947-ig), közben Budapest 

(1943-?); Komarno (1947–1948)  

Jolán: – 

 

Gyerekek? 

Etel: Ármin, Aladár, Gyuri – mindhárman Auschwitzban pusztultak el. 

Katalin: Erdős Slomó (sz. 1948 körül), autóvillamossági szerelő, részvényes egy 

buszvállalatnál, felesége romániai születésű, két lányuk van. 

Cecília: Ágnes (fodrásznőnek tanult, disszidált az NSZK-ba, onnan Izraelba 

ment, majd Angliában dolgozott egy szálloda recepcióján. Férje prágai születésű 

zsidó, orvos, ma Ausztráliában élnek /átmeneti brazíliai tartózkodás után/, a férj 

orvosi egyetemen tanít – fél évet Sydney-ben, fél évet a prágai orvosi 

egyetemen); Pál (gyógyszerészeti laboránsnak tanult, majd ápolónak. 1990-ben 

kitelepült Izraelba, ápolóként dolgozik) 

Irma: Ferenc (1949 körül) és Sula 

Jolán: – 

 

Halálozási hely és idő 

Etel: Auschwitz, 1944  (Lengyelország) 

Cecília: Ber Seva, 2001 (Izrael) 

Jolán: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Brandl Sándorné (szül. Mendel Klára) (Házasságkötés: 1949 vagy 1950) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1922 

 

Hol élt még? 

Léva, Dunaszerdahely  

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Fodrásznő 

 

Halálozási hely és idő 

Dunaszerdahely, 1996 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Egy lánytestvér, Léván lakott 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

 Brandl Viliam (Vilmos) 

 Brandl František (Ferenc) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték őket zsidónak, de tudják, hogy azok. 

 

Születési hely és idő 

Vilmos: Dunaszerdahely (Csehszlovákia) 1950 

Ferenc: Dunaszerdahely (Csehszlovákia) 1958 

 

Hol élt még? 

Vilmos: Pozsony 

Ferenc: Jugoszlávia, Ber Seva (Izrael, 1996–2002)  

 

Iskolai végzettség 

Vilmos: ácsnak tanult 

Ferenc: kőműves 

 

Foglalkozás 

Vilmos: munkás 

Ferenc: táncos, koreográfus 

 

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

Vilmos – 3 gyerek 
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Apa 

 

Teljes név 

Brandl Ferenc 

 

Születési hely és idő 

Alistál (Pozsony vm.),1895 

 

Hol élt még? 

Dunaszerdahely (1928-tól vagy 1929-től) 

 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz (?), 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola Alistálban, majd Dunaszerdahelyen volt kereskedőtanonc.  

 

Foglalkozás 

Gazdálkodott is, alkalmi munkákat is vállalt – mindenfélével foglalkozott, amiből 

némi jövedelemre tudott szert tenni. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Imádkozott, templomba is eljárt minden pénteken. Megtartotta a főbb zsidó 

ünnepeket, de jellemző volt rá a világi élet. 

 

Anyanyelv 

 Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem tudni, hogy a közös hadseregben-e vagy a m. kir honvédségnél 

szakaszvezetőként, 1914–1918 

 

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? 

Brandl Jana 

 

 

Alistál (Pozsony vm.), 

1890 / Auschwitz, 1944  

(Lengyelország) 

Szolgáló  Hajadon Brandl Ibolya 

(Alistál, 1921 

/Csehszlovákia/ 

– Kassa, 1960-

as évek 

/Csehszlovákia/

); Pöstyénben 

élt, majd a 2. 

házasságában 

Kassán. 

Ortodox. Brandl Ibolya 

a második 

házasságkötése után 

kitért. Férje szlovák 

nemzetiségű volt, nem 

volt zsidó, nagyon 

vallásos katolikus volt.  

Brandl József 

(öcs) 

 

Alistál (Pozsony vm.), ? 

/ Pöstyén, 1962–1964 

között (Csehszlovákia) 

1. házasságában 

Dunaszerdahelyen élt. 

Túlélte a koncentrációs 

tábort. A háború után 

Pöstyénben telepedett 

le, ott házasodott meg 

másodszor. 

Cipész 1. feleség: 

Kohn Margit 

(?,? 

/Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország

) 

2. feleség 

Pöstyénben élt. 

3 fiú, az 1930-

as évek 

második 

felében 

születtek, 

Auschwitzban 

pusztultak el. 

Ortodox volt, második 

felesége valószínűleg 

nem zsidó volt. Brandl 

Józsefet nem zsidó 

temetőbe temették. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Dunaszerdahely 

Koncentrációs tábor: Auschwitz, további sorsa ismeretlen, nem tudni, hol halt 

meg. 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Brandl Heinrich 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Burgenland, Ausztria), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Alistál 

 

Halálozási hely és idő 

Alistál, 1928 vagy 1929 (Csehszlovákia)  

 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Télen cipész, nyáron tanyán dolgozott (sajtot készített). 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt nagyon vallásos, de péntekenként eljárt a templomba. Megtartotta a 

nagyünnepeket, és kóser háztartás volt otthon. Mindig kalapot hordott. 

 

Anyanyelv 

Vagy magyar, vagy jiddis – mindkét nyelvet használták. 
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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.) 

 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

 Meghalt korábban. 
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Brandl Júlia (szül. ? Júlia) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Alistál 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen, évszám ismeretlen (Valószínű, hogy koncentrációs táborban 

/Auschwitz/ halt meg, 1944-ben.) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kóser háztartást vezetett, parókát viselt, a nagyünepekkor eljárt a zsinagógába.  

 

Anyanyelv 

Vagy magyar, vagy jiddis – mindkét nyelvet használták. 

 

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? 

Valószínűleg a dunaszerdahelyi gettóban, Auschwitzban pusztult el. 
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Anya 

 
Teljes név 

Brandl Sarolta (szül. Mundszer /?/ Sarolta) (Házasság: 1918 körül) 

 

Születési hely és idő 

Kolomea (Galícia), 1899 

 

Hol élt még? 

Alistál (1918 – 1928 vagy 1929); Dunaszerdahely (1928-tól vagy 1929-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, imádkozott, kóser háztartást vezetett. Le volt borotválva a 

haja, és parókát hordott. Ő tartotta az egész családban a leginkább a zsidóságot.   

 

Anyanyelv 

Lengyel vagy jiddis 

 

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? 

Kuhn Vilmosné 

(szül. Mundszer  

Malcsi) 

(féltestvér, az 

apa második 

házasságából) 

? (Galícia) / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Kuhn Vilmos  Ádám 

Olga 

Mindketten 

Dunaszerdahelyen 

születtek az 1930-

as években, és 

Auschwitzban 

haltak meg 1944-

ben.  

Ortodox  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Dunaszerdahely 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (ott meghalt) 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Mundszer ? 

Mindössze annyi tudható róla, hogy gyári munkás (rézesztergályos) volt, és 

Kolomeában (Galícia) élt, kétszer házasodott, mindkét házasságából egy-egy 

lánya volt. 

 

 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Mundszer ?-né (szül. ? Hedvig) 

Nincs több adat róla. 

 


	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei gyermekkorában?
	Anyanyelv
	Milyen egyéb nyelveken beszél?
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	Hol volt a holokauszt idején?
	Mit csinált a háború után?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Anyanyelv
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Hol él/élt? 
	Hol élt még?
	Gyerekek?
	Halálozási hely és idő
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Zsidó származású?
	Anyanyelv
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Halálozási hely és idő
	Gyermekek

	Teljes név
	Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos? 
	Anyanyelv
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	Hol volt a holokauszt idején?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos? 
	Anyanyelv
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	Hol volt a holokauszt idején?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos? 
	Anyanyelv
	Hol volt a holokauszt idején?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos? 
	Anyanyelv
	Hol volt a holokauszt idején?
	Teljes név
	Teljes név

