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Apa 
 

Drucker Sándor 
   1896−1967 

 
 

Anya 
 

Drucker Sándorné 
(szül. Witz Margit) 

1903−1944 
 

Apai 
nagyapa 

 
Drucker Fülöp 
1860-as évek − 

1935 
 

Apai nagyanya 
 

Drucker Fülöpné 
(szül..Meisel 

Jozefa) 
1868−1940 

 

Házastárs 
 

Drucker Tiborné 
(szül. Varga Katalin) 

1930 
 

Interjúalany 
 

Drucker Tibor 
1928 

Testvérek 
 

Drucker György 
1935−1944 

 

Gyermekek 
 

Drucker György 
        1959 

Anyai nagyanya  
 

Witz Mórné 
(szül.Deutsch Lujza) 

?−1940 
 

Anyai 
nagyapa  

 
Witz Mór 

1860-as évek − 
1944 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Drucker Tibor 

 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1928. november 2. 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (ELTE, történelem szak) 

 

 

Foglalkozás 

Darus szakmunkás, művelődési ház igazgató, könyvkereskedő 

 

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

gyermekkorában? 

Neológ zsidó családból jön, ahol megtartották a nagyünnepeket. Ezeken az 

ünnepeken a család elment a zsinagógába, és betartotta az ünnepek vallási és 

étkezési előírásait. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, kevés francia 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar Néphadsereg, 1949–1953 (részben sorkatona, részben hivatásos) 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Internálótábor: Bácstopolya (1944. április−június) 

Gettó: Szeged 

Koncentrációs tábor: Strasshof 

Kényszermunka: Wöllersdorf, Siegenfeld (1944. július − 1945. április) 

 

Mit csinált a háború után? 

1948-ban érettségizett, 1949-ben belépett a Szociáldemokrata Pártba és 

csatlakozott a cionista mozgalomhoz.  Meghiúsított alijázási kisérlet után, 1950-

ben bevonult katonának, és elvégezte a Petőfi Akadémiát, de cionista múltja 

miatt eltávolították az Akadémiáról. 1952–53 között a Hadtörténeti Intézetben 

szolgált. 1953–1961 között Csepelen dolgozott a martinüzemben darusként, majd 

a Csepeli Munkásotthon igazgatójaként. 1961–63 között a Népművelési Intézet 

Módszertani Osztályát vezette, 1963–72 között a Fővárosi Művelődési Ház 

igazgatója volt, 1972–78 között a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők 

Egyesülésének Főtitkára, majd 1978-tól a Könyvértékesítő Vállalat, a Téka 

igazgatója volt 1991-ig, nyugdíjazásáig. Utána megalapította az Ex Libris 

könyvkiadót. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Drucker György 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1935. március 7. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

2 elemi osztály 

 

Foglalkozás 

Gyerek volt, amikor elpusztították. 

 

Hol él/élt?  

Szeged 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz-Birkenau, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Drucker Tiborné (szül. Varga Katalin) (Házasságkötés: 1957) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1930. március 2. 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem, orosz−magyar szak (ELTE) 

 

Foglalkozás 

Rendőrezredes, a Belügyminisztérium útlevélosztályát vezette. 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nem voltak. 



 6

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Drucker György 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Ismeri a család eredetét, sorsát és egész történetét, de nem vallásos. 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1959. május 14. 

 

Hol élt még? 

Moszkva (kb. 1977/78-as tanév, egyetemi tanulmányok) 

 

Iskolai végzettség 

Jogi egyetem (Budapest) 

 

Foglalkozás 

Pénzügyi-gazdasági tanácsadó 

 

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

Lány, szül. 1984, főiskolai hallgató 

Lány, szül. 1987, gimnáziumi tanuló  

Lány, szül. 1987, egyetemi hallgató  



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Drucker Sándor 

 

Születési hely és idő 

Sándorfalva (Csongrád vm.), 1896 

 

Hol élt még? 

Szeged (?–1960-as évek eleje); Budapest (1960-as évek elejétől) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1967 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári, majd kitanulta az órásmesterséget. 

 

Foglalkozás 

Órásmester 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt. Vallásossága a ünnepi előírások betartásáig terjedt. 

 

Anyanyelv 

Magyar (beszélt németül és héberül) 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A közös hadseregben szolgált. 1916−18-ban a galíciai, majd az olasz fronton 

(Isonzo) harcolt. 

 

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? 

Drucker Dezső 

 

 

Sándorfalva 

(Csongrád vm.), 

1894 / Szeged 

(Csongrád vm.), 

1941 

Tisztviselő 

Szegeden 

Blum Margit: 

varrónő volt, a 

háború után 

kiment Izraelbe a 

fiához, és Tel-

Avivban halt 

meg, 1997-ben. 

Ezra Drucker 

(Drucker Ernő) 

(Szeged /Csongrád 

vm./, 1932); 

Strasshofban volt, 

majd 1947-ben 

alijázott, ma Tel-

Avivban él. 

Könyvelő, 

felesége, Dvora 

ukrajnai eredetű, 

gyerekeik 

Izraelben 

születtek.  

 Neológok voltak. 

Drucker Jenő 

 

 

Kistelek 

(Csongrád vm.), 

1895 / Szeged 

(Csongrád vm.), 

1941 

 

Öngyilkos lett. 

Takarékpénzt

ári tisztviselő 

Blau Erzsébet, 

Auschwitzban 

halt meg 1944-

ben.  

Férje halála után 

ismét férjhez 

ment, és 

kisebbik lányával 

Csátaljára (Bács-

Bodrog vm.) 

költözött. Onnan 

deportálták.  

Drucker Klára: 

anyjával együtt 

Auschwitzba 

deportálták, és ott 

halt meg 1944-

ben. 

Drucker Aliz 

(Szeged, 1932): 

Szegeden maradt 

a nagymamával 

(Blau Károlyné, 

adatokat lásd ott), 

Strasshofba került. 

Ma Oshkoshban 

(Wisconsin, USA) 

él a férjével, Fenyő 

Ferenccel, aki a 

Neológok voltak. 
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budapesti 

operaház 

elsőhegedűse volt. 

Lányuk, Klári 

hegedűművész és 

az oshkoshi 

egyetemen tanít, 

unokájuk, Ági Los 

Angelesben tanul 

az orvosi 

egyetemen. 

Herzog Jenőné     

(szül. Drucker 

Júlia) 

 

Sándorfalva 

(Csongrád vm.), 

1898 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Tisztviselő a 

szegedi 

Szociáldemok

rata Pártban. 

Herzog Jenő, 

elváltak az 1930-

as években. 

Herzog Edit, 

koncentrációs 

táborban halt meg 

(Auschwitzban?) 

Neológok voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálatos volt a Szeged melletti Algyőn, majd a Dunántúlon, 

Nyergesújfaluban, megszökött. 

 

Mit csinált a háború után? 

Újra megnyitotta órásműhelyét, és ott dolgozott az államosításig, 1948-ig. Ezután 

az Óra- és Ékszerkereskedelmi Vállalat szegedi boltvezetője lett. 1958 után 

megbetegedett, és 1967-ben bekövetkezett haláláig a fia ápolta. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Drucker Fülöp 

 

Születési hely és idő 

Kistelek (?) (Csongrád vm.), 1860-as évek 

 

Hol élt még? 

Sándorfalva 

 

Halálozási hely és idő 

Sándorfalva (Csongrád vm.), 1935 

 

Iskolai végzettség 

4 vagy 6 elemi 

 

Foglalkozás 

Szatócs 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, neológ. 

 

Anyanyelv 

Magyar (olvasott héberül és németül) 
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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 

Drucker Fülöpné (szül. Meisel Jozefa) 

 

Születési hely és idő 

Pöstyén (Nyitra vm.), 1868 

 

Hol élt még? 

Szeged 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1940 

 

Iskolai végzettség 

6 elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, kóser háztartást vezetett. 

 

Anyanyelv 

Német, jiddis 
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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? 

Meisel Maxi          Pöstyén (Nyitra 

vm.), 1860-as 

évek / Kistelek 

(Csongrád vm.), 

1930-as évek 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Vallásos volt. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Drucker Sándorné (szül. Witz Margit) 

 

Születési hely és idő 

Felsőlendva (Vas vm.), 1903. július 21. 

 

Hol élt még? 

Szeged (kb. 1917-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt. Tartotta a vallási előírásokat és az ünnepeket. 

 

Anyanyelv 

Magyar (beszélt németül és héberül is) 

 

 

 

 14



 15

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? 

Dr. Witz Gyula 

 

 

Felsőlendva (Vas 

vm.), 1898 / 

Budapest, 1942 

körül 

 

Budapesten 

éltek. 

Fogorvos  Rózsa Witz András 

(Budapest, 1924 / 

Sopron, 1944 

vége): 

munkaszolgálatban 

halt meg.  

Dr. Máté 

Miklósné (szül. 

dr. Witz Magda) 

(Budapest, 1926 – 

Budapest, 1990); 

középiskolai tanár 

volt,  férje rabbi, 

vallástanár, 1967–

1978 között az 

Anna Frank 

gimnázium 

igazgatója volt. 2 

fiú, az egyik orvos 

lett, néhány év óta 

Izraelben él a 

feleségével, a 

másik Budapesten 

él, és a 

Gyógyszervegyész

eti Intézet 

könyvtárát vezeti. 

Egyik fiú felesége 

sem zsidó, de 

mindketten 

betértek. 

Neológok voltak, 

vallásosak. 

Witz Ernő             

 

Felsőlendva (Vas 

vm.), 1900 / 

Budapest, 1970 

körül 

Gyári 

tisztviselő 

 

Magda (nem 

zsidó) 

Nem voltak. Kitért még a háború 

előtt. 
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Blau Károlyné 

(szül. Witz 

Terézia) 

Felsőlendva (Vas 

vm.), 1896 / 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1975 körül 

Szegeden élt, 

túlélte a 

deportálást 

(Strasshof) 

Háztartásbeli 

 

Blau Károly, MÁV 

főtanácsos, az 

1940-es évek 

elején meghalt. 

Blau Erzsébet: 

férje, Drucker Jenő 

(további adatokat 

lásd ott)  

Neológ volt. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szeged 

Koncentrációs tábor: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Witz Mór 

 

Születési hely és idő 

Felsőlendva (Vas vm.), 1860-as évek 

 

Hol élt még? 

Szeged (kb. 1917-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Strasshof (Ausztria) vagy Auschwitz (Lengyelország), 1944  

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi iskola 

 

Foglalkozás 

Intéző (Fabinyi Tihamér Lendva körüli birtokán), majd gazdálkodó (Csengelén 

volt tanyája)  

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ 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 a deportálás alatt.  

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Witz Mórné (szül. Deutsch Lujza) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Felsőlendva, Szeged (kb. 1917-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Csengele (Csongrád vm.), 1940 (A családnak a szegedi lakás mellett tanyája volt 

Csengelén, amit 1942 körül adtak el.) 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, betartotta a vallási előírásokat. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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