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Apa 
 

D. Sámuel 
1870–1945 

Anya 
 

D. Sámuelné 
(szül. N. Rebeka) 

1875–1949 
 

Apai 
nagyapa 

 
Nincs adat 

 

Apai 
nagyanya 

 
Nincs adat 

Gyermekek 
 

Zsuzsanna 
1943 

Katalin 
1949

Házastárs 
 

D. J.-né 
(szül. B. Éva) 
1924–2002 

Interjúalany 
 

D. J.  
 1919 

Testvérek 
D. Piroska 

1898– ?  
D. Imre  

1900–1924 
F. M.-né 

(szül. D. Ilona) 
1902–? 

?-né 
(szül. D. Rózsi) 

1904 – 1930-as évek 
D. Zoltán  

1906–1977 
P. J.-né 

(szül. D. Anna) 
1908–1995 
D. Miklós  

1910–? 
G. L.-né 

(szül. D. Erzsébet) 
1913 – 1990-es évek 

vége 
G. E.-né 

(szül. D. Sarolta) 
1915–? 

G. K.-né 
(szül. D. Lenke)  

1917–2004  
D. Lajos  

1918–1923 

Anyai 
nagyanya  

 
Nincs adat 

Anyai 
nagyapa  

 
Nincs adat 

 



 

 

Az interjúalany és családja 

Teljes név 

D. J. (Zsidó név: Jermie) 

 

Születési hely és idő 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1919 

 

Hol élt még? 

Miskolc (Borsod, Gömör és Kishont vm.) 1930-tól, Budapest 1936-tól 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola (felnőttként 2 év kereskedelmi technikum) 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: kereskedő, ill. Pénzbehajtó 

Háború után: áruforgalmi kirendeltségvezető 

 

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

gyermekkorában? 

Szülei ortodoxok voltak. Kóser háztartást vezettek, rendszeresen jártak 

zsinagógába, tartották a szombatot. A szülők és néhány testvér ortodox 

temetőben van eltemetve, a többiek és a felesége a neológ temetőben. Az 

interjúalany héderbe is járt, kiskorától tanult héberül is. Ő maga a 

nagyünnepeket tartotta meg, olyankor jár zsinagógába. Szombaton az ő 

otthonában sem varrtak, takarítottak, de egyébként nem tartották meg a 

szombatot. Pajeszt csak gyermekkorában viselt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

– 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt sorkatona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Izbég (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), Pomáz, Szinérváralja (Észak-

Erdély), Hódmezővásárhely 

Bujkálás: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Kiskereskedő volt, majd az államosítás után áruforgalmi ügyintéző lett.  
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Testvérek 

 

Teljes név 

D. Piroska  

D. Imre 

F. M.-né (szül. D. Ilona) 

?-né (szül D. Rózsi) 

D. Zoltán 

P. J.-né (szül. D. Anna [Anci]) 

D. Miklós 

G. L.-né (szül. D. Erzsébet) 

G. E.-né (szül. D. Sarolta) 

G. K.-né (szül. D. Lenke [Lili]) 

D. Lajos 

 

Születési hely és idő 

Piroska: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1898 

Imre: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1900 

Ilona: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1902 

Rózsi: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1904 

Zoltán: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1906 

Anna: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1908 

Miklós: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1910 

Erzsébet: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1913 

Sarolta: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1915 

Lenke: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1917 

Lajos: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1918  
 

Anyanyelv 

Magyar mindenkinek 

Iskolai végzettség 

Piroska: nincs adat 

Imre: középiskolai érettségi 

Ilona: elemi + tanoncság varrodában 

Rózsi: elemi + tanoncság varrodában 

Zoltán: elemi + tanoncság asztalosműhelyben 

Anna: elemi + tanoncság varrodában 

Miklós: nincs adat 

Erzsébet: elemi + tanoncság varrodában 
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Sarolta: elemi  

Lenke: elemi + tanoncság varrodában 

Lajos: kisgyerekkorában meghalt  
 

Foglalkozás 

Piroska: nincs adat 

Imre: banktisztviselő 

Ilona: könyvelő (férj: tanár) 

Rózsi: varrónő 

Zoltán: bútorasztalos 

Anna: varrónő 

Miklós: textilkereskedő, majd kirakatrendező 

Erzsébet: varrónő  

Sarolta: cukrász 

Lenke: varrónő 

Lajos: gyerekkorában meghalt  
 

Hol él/élt?  

Piroska: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.) 

Imre: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.) 

Ilona: Kispest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 

Rózsi: nincs adat 

Zoltán: nincs adat 

Anna: Budapest 

Miklós: Budapest 

Erzsébet: Akkó (Izrael)  

Sarolta: Montevideo (Uruguay, kb. 1940-től) 

Lenke: Holon (Izrael)  
 

Hol élt még? 

Piroska: – 

Imre: – 

Ilona: – 

Rózsi: nincs adat 

Zoltán: nincs adat 

Anna: nincs adat 

Miklós: nincs adat 

Erzsébet: Miskolc, Izrael (1934/5-ben alijázott), Budapest (1938 körül tért 

vissza), Montevideo (Uruguay, kb. 1940-től), majd Holon (Izrael), Karmiel 

(Izrael)  
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Sarolta: Miskolc, Izrael (1934/5-ben alijázott), Budapest (kb. 1938-tól) 

Lenke: Miskolc, Budapest, Montevideo (Uruguay, 1956 után) 

  
 

Gyerekek? 

Piroska: nem volt 

Imre: nem volt 

Ilona: első gyermeke szülésébe halt bele 

Rózsi: 2 gyerek 

Zoltán: nem volt 

Anna: nem volt 

Miklós: 1 lány 

Erzsébet: nem volt 

Sarolta: 2 fiú 

Lenke: 1 lány, Judit (szül. 1943)  
 

Halálozási hely és idő 

Piroska: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), évszám ismeretlen (1919 előtt) 

Imre: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1924 

Ilona: Kispest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1930-as évek 

Rózsi: nincs adat 

Zoltán: Balatonfüred (Zala m.), 1977 (Mauthausenben volt koncentrációs 

táborban) 

Anna: Budapest, 1995 

Miklós: nincs adat (munkaszolgálatosként hadifogságba esett, 5 évet töltött 

Arhangelszkban hadifogolytáborban) 

Erzsébet: Akkó, 1990-es évek vége (Izrael) 

Sarolta: Montevideo, évszám ismeretlen (Uruguay) 

Lenke: Holon, 2004 (Izrael) 

Lajos: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1923   



 7

 Házastárs 

 

Teljes név 

D. J.–né (szül. B. Éva) 

 

Születési hely és idő 

Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1924 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar  

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola  

 

Foglalkozás 

Varrónő, majd eladó 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 2002 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Nem volt testvére. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Zsuzsanna  

Katalin  

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Zsidónak nevelték a gyerekeket, de nem lettek vallásosak. Identitás szerint 

zsidónak vallják magukat, a vallási szabályokat kevéssé tartják. Katalin 

nagyünnepekkor időnként elmegy a zsinagógába. 

 

Születési hely és idő 

Zsuzsanna: Budapest, 1943 

Katalin: Budapest, 1949 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Zsuzsanna: főiskola 

Katalin: egyetem 

 

Foglalkozás 

Zsuzsanna: iskolatitkár 

Katalin: orvos 

 

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

Zsuzsanna: György (1969), főiskolát végzett, Gábor és Csaba (1977), 

egyetemisták. 

Katalin: Anita (1977), jogot végzett, újságíró, férje: Gábor, orvos. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

D. Sámuel 

Születési hely és idő 

Tolcsva (Zemplén vm.), 1870 

 

Hol élt még? 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), Miskolc (Borsod, Gömör és Kishont vm.), 1930–

tól, Budapest 1936-tól 

 

Halálozási hely és idő 

Szarvas (Békés vm.), 1945 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Textilkereskedő  

 

Mennyire volt vallásos?  

Kohanita volt, ortodox. Rendszeresen járt zsinagógába. Kóserül étkezett, és 

szombatot tartott, kalapban járt. 

 

Anyanyelv 

Magyar, szlovák, de jiddisül is beszélt. 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

1919-ben besorozott vöröskatona volt Sátoraljaújhelyen. 
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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? 

Gettó: Budapest (egy-két hétig) 

Bujkálás: Budapest  

 

Mit csinált a háború után? 

1945-ben halt meg, a háború után néhány héttel. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Nincs adat 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Tolcsva (Zemplén vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Húsáru-kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos, ortodox család volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar, szlovák 
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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? 

Nincs adat 

 

Mit csinált a háború után? 

Nincs adat 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Nincs adat 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Tolcsva (Zemplén vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox, vallásos család volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar és szlovák 

 

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? 

Nincs adat 

 

Mit csinált a háború után? 

Nincs adat 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) 

 

Születési hely és idő 

Göncruszka (Abaúj-Torna vm.), 1875 

 

Hol élt még? 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), Miskolc (Borsod, Gömör és Kishont vm., 1930-

tól), Budapest (1936-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1949 

 

Iskolai végzettség 

4 elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, és ha kellett, besegített férjének a vásározásba.  

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox, parókás asszony volt. A szabályokat, pl. a kóserságot a legszigorúbban 

betartotta. Korábban a haját is borotválta, később a paróka alatt rövid hajat 

viselt.  

 

Anyanyelv 

Magyar, szlovák, és jiddisül is beszélt. 
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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? 

?-né (szül. B. 

Róza) 

Nincs adat 

Beregszászon 

(Bereg vm.) 

éltek 

Nincs adat Nincs adat 2 fiú, 2 lány Nagyon vallásosak 

voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Budapest (egy-két hétig) 

Bujkálás: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

A háború után néhány évvel meghalt. Addig mint idős nagymama a családdal 

lakott.  

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Nincs adat 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Göncruszka (Abaúj-Torna vm.), New York (USA, 1922-ben vándorolt ki)  

 

Halálozási hely és idő 

USA, évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Rabbi  

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, rabbiként dolgozott. 

 

Anyanyelv 

Magyar, szlovák 
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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? 

Valószínűleg New Yorkban (USA) 

 

Mit csinált a háború után? 

Nincs adat 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Nincs adat 

 

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?  

Ortodox vallásos volt.  

 

Anyanyelv 

Magyar, szlovák 

 

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? 

Nincs adat 

 

Mit csinált a háború után? 

Nincs adat 
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