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(szül. A. Klára) 
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E. (F.) Vilmos György 
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1926-1985 
F. Miklós Endre  

1931-2000 
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(szül. F. Margit Erzsébet) 
1933-1997 
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M. Ferencné 

(szül. F. Gizella) 
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C. Istvánné 
(szül. F. Ágota) 
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Anyai 
nagyanya  

 
L. Antalné  

(szül. Springer 
Gizella) 

1880-1925 

Anyai 
nagyapa  

 
L. Antal 

1878-1924 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

E. Vilmos György (F.-ről magyarosított 1959-60 körül) (zsidó név: Dan) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1928 

 

Hol élt még? 

[1946. december – 1947. augusztus: internálótábor Cipruson]; Kvucat Mecuva 

(Palesztina, a libanoni határ közelében) (1947-1948), majd Petah Tikva (Izrael) 

(1949-1950), Dunaharaszti 1997 óta 

 

Iskolai végzettség 

II világháború előtt: kitanulta az ötvösséget egy ezüstműves mester mellett 

II. világháború után: közgazdasági technikum 

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: darabbéres munkás szíjgyártó műhelyben, ezüstműves 

segéd  

II. világháború után: 

• Izraelben: kibucban munkás (1947–1948); alkalmi munkás 

gyümölcsszüreteken, építkezéseken (1949–1950) 

• Magyarországon: szíjgyártó egy állami vállalatnál (1950–1957) 

• szíjgyártó szövetkezeti tagként (1957–1968) 

• szakszervezeti titkár (1968–1970) 

• ellenőr (fogyasztói panaszok kivizsgálása) (1970–1972), majd telepvezető 

(1972–1982), majd beosztott pénzügyi tisztviselő (1982–1988) egy 

szállítási vállalatnál 

• vállalati rendész (nyugdíjasként) (1988–1991) 

 

 

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

gyermekkorában? 

A családban minden fiúgyermek körül lett metélve; 1941-ig a bejárat mellett 

mindig volt mezüze; a család tagja volt a Páva utcai hitközségnek; ünnepek 

alkalmával és néha szombatonként eljártak a zsinagógába; a nagyobb vallási 
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ünnepeket megtartották, de nem minden előírást tartottak be; a Hanuka mellett 

a karácsonyt is megünnepelték; szombatot nem tartottak; a fiúk közül csak a 

legidősebbnek volt bár micvója; a kóserságot nem tartották, és öltözködésben 

sem követték az előírásokat (a férfiak, fiúk nem hordtak ciciszt, kipát, kalapot, 

nem viseltek szakállat és pajeszt, a nők nem hordtak parókát vagy kendőt és 

hosszú szoknyát, hosszú ujjú blúzt). 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Ivrit 

 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Hagana (Palesztina), 1948 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (1944. április – október közepe) 

Munkaszolgálat: Budapest és környéke (1944. október közepe – november 

közepe) 

Budapest, Kolumbusz utcai tábor (1944. november közepe – 1944. december 1.) 

Gettó: Budapest (1944. december – 1945. január 19.) 

 

Mit csinált a háború után? 

1947–1950: Kubicban élt és dolgozott Izraelben. 

1950–1968: szíjgyártóként dolgozott, és befejezte tanulmányait. 

1968–1970: szakszervezeti titkárként dolgozott a Császár Uszodában 

1970–1987: a Belkereskedelmi Szállítási Vállalatnál dolgozott 
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Testvérek 

 

Teljes név 

F. Tivadar László (Laci) (zsidó név: Dov) 

F. Miklós Endre (Bandi) (zsidó név: Joszip) 

B. Jánosné (szül. F. Margit Erzsébet) (Manyi) 

F. István (Pityu) 

E. (F.) Antal Lajos (Lali) (ő is magyarosította a vezetéknevét) 

K. Lászlóné, majd M. Ferencné (szül. F. Gizella /Cinka/) 

C. Istvánné (szül. F. Ágota) 

 

Születési hely és idő 

Tivadar: Budapest, 1926 

Miklós: Budapest, 1931 

Margit: Budapest, 1933 

István: Budapest, 1935 

Antal: Budapest, 1937 

Gizella: Budapest, 1940 

Ágota: Budapest, 1945 

 

Anyanyelv 

Mindegyik gyerek: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Tivadar: elemi iskola + aranyművestanonc egy mester mellett; esztergályos 

tanfolyam (a felszabadulás után a Ganzban) 

Miklós: elemi iskola + villanyszerelő (ipariskolában) 

Margit: általános iskola (8 osztály), gépírótanfolyam 

István: általános iskola (a gimnázium első évéből kimaradt) 

Antal: vegyipari főiskola 

Gizella: 8 általános, laboráns szakmunkás-bizonyítvány (az MTV-nél szerezte, 

ahol dolgozott) 

Ágota: érettségi + kereskedelmi szakiskola 

 

Foglalkozás 

Tivadar: esztergályos a Ganzban, majd berendező (Magyar Televízió) 

Miklós: villanyszerelő 

Margit: gépírónő 

István: fővilágosító (MAFILM), majd szakszervezeti vezető, majd szociális 
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igazgató (MTV, MAFILM) („pártkarriert csinált“) 

Antal: vegyész (Kriminológiai Intézet) 

Gizella: laboráns szakmunkás (Magyar Televízió) 

Ágota: bolti eladó, majd fiókvezető egy kereskedelmi cégnél 

 

Hol él/élt?  

Mindannyian Budapesten éltek, illetve élnek. 

 

 

Hol élt még? 

Tivadar: [1946. december – 1947. augusztus: internálótábor Cipruson]; Izrael 

(1947–50) 

Miklós: [1946. december – 1947. augusztus: internálótábor Cipruson]; Izrael 

(1947–50) 

 

Gyerekek? 

Tivadar: Magdi (1955) és József (1960-as évek) (Tivadar felesége nem zsidó, 

gyermekeiket sem nevelték zsidónak) 

Miklós: Zsuzsa (1960-as évek) és Endre (1960-as évek) (Feleség nem volt 

zsidó; elváltak.) 

Margit: nem volt gyereke (Két házassága volt, az első nagyon rövid ideig tartott; 

második férje lakatos volt, nem volt zsidó.)  

István: István (1950-es évek közepe), Gábor (1950-es évek második fele) és 

Péter (1950-es évek második fele) (Házasság 1954, feleség „nagy katolikus“ volt, 

elváltak, feleség az 1960-as évek közepén meghalt.) 

Antal: Antal (1958) és ? (fiú) (1970-es évek) (Antal felesége nem volt zsidó.) 

Gizella: Anikó (1960-as évek) (Gizellának 3 házassága volt; gyermeke az elsőből 

származik. A harmadik férj tsz-agronómus.) 

Ágota: Ildikó (1960-as évek) (Férj lakatos volt, nem volt zsidó, elváltak, 2003-

ban meghalt.) 

 

Halálozási hely és idő 

Tivadar: Budapest, 1985 (1945 decemberében Bergen-Belsenbe került) 

Miklós: Budapest, 2000 

Margit: Budapest, 1997 
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Házastárs 

 

Teljes név 

E. Vilmosné (szül. A. Klára) (Házasság: 1952) (E. Vilmos a második férj volt. Az 

első házasságban született lányát közösen nevelték föl.) 

(Kb. 1987-ben kötötte második házasságát egy özvegyasszonnyal. A második 

feleségről nincs adat.) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1929 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Csak apai ágról zsidó származású. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

8 általános 

 

Foglalkozás 

Segédmunkás vágóhídon (1961-ig) 

Pesterzsébeti Szíjgyártó Szövetkezetnél körülbelül 1980-ig (leszázalékolásáig) 

 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1985 

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

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

 

 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Két gyermek, mindkettő érettségizett. Nincs további adat. 

 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

F. Ignác 

 

Születési hely és idő 

Pápa (Veszprém vm.), 1905  

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1965 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola + bádogostanonc  

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: bádogos 

II. világháború után: ellenőrzési osztályvezető (Országos Növényvédőszeripari 

Vállalat), később tűzoltó 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyobb ünnepeket megtartotta, alkalmanként eljárt a zsinagógába, de nem 

tartotta magát szigorúan a vallási előírásokhoz. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A szerbiai bevonulás idején utász katonaként sorozták be egy kerékpáros 

századba (innen már munkaszolgálatosként tért vissza). 

 

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? 

F. Gyula 

(Lali bácsi) 

 

Pápa (Veszprém vm.), 

1900-as évek / Budapest, 

1950-es évek 

Öt évet töltött 

Recsken(?).  

Bútorasztalos volt, 

kisiparos. 

 

Leonka néni, 

zsidó, 

háztartásbeli 

volt. 

Nem voltak. Nem tartották a 

vallási szokásokat. 

F. Mór 

(Marci 

bácsi) 

Budapest, 1900-as évek / 

munkaszolgálat, 1944 

Tetőfedő 

 

Annus néni, 

keresztény, 

háztartásbeli 

volt. 

Rózsi, Giza, 

Irén, Tibi  

Nem tartották a 

vallási szokásokat. 

F. Károly 

 

Budapest, 1906/7 / 

Budapesten élt, de nem 

lehet tudni, hogy él-e 

mert megszakadt a 

kapcsolat 

 

II. világháború 

előtt: 

zöldéségkereskedő 

II. világháború 

után: üzletvezető 

zöldségboltokban 

és közértekben  

H. Rózsi néni, 

zsidó 

Edit (Budapest, 

1934 körül), 

férj katonatiszt, 

2 gyerekük 

született  

Nem tartották a 

vallási szokásokat. 

F. Imre 

 

Budapest, 1900-as évek / 

valahol a Dunántúlon, 

munkaszolgálat, 1945. 

február  

 

Asztalos 

 

Mariska néni, 

keresztény, 

szövőnő volt. 

Két fiú  

(1) Laci (Funi) 

(2) Zoltán: 

1956-ban 

ellenforradalmi 

tevékenység 

miatt börtönbe 

került. 

 

Nem tartották a 

vallási szokásokat. 

F. Sándor Budapest, 1910-es évek / 

munkaszolgálat, 

Szovjetunió, 1944  

Suszter (apósával 

volt közös cipős-

standja a Teleki 

téren) 

D. Szerén, 

zsidó, a 

család Teleki 

téri cipős-

standján 

árult. 

1 gyerek Nem tartották a 

vallási szokásokat. 

F. József Budapest, 1910-es évek / Nincs adat Tusi néni 2 gyerek Nem tartották a 
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munkaszolgálat, 

Szovjetunió, 1944 

keresztény, 

háztartásbeli 

volt. 

vallási szokásokat. 

T. Lászlóné 

(szül. F. 

Katalin) 

 

Budapest, 1917 / 

Budapest, 2000 

Használtcipő-

kereskedő az 

Ecseri úti piacon 

T. László,  

keresztény, 

bútorgyári 

munkás volt. 

(1) Teri (1960-

as évek) 1980-

as évek elején 

meghalt. 

(2) Éva 

Nem tartották a 

vallási szokásokat. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Szerbia (ide mint besorozott katona került, de mint 

munkaszolgálatos tért vissza), Jászberény (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 

Nagykáta (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), egyéb magyarországi települések, Rahó 

(Máramaros vm.), Munkács (Bereg vm.), Budapest 

Koncentrációs tábor: Mauthausen (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Ellenőrzési osztályvezető (Országos Növényvédőszeripari Vállalat), később 

tűzoltó. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

F. Ármin  

 

Születési hely és idő 

Pápa (Veszprém vm.), 1876  

 

Hol élt még? 

Budapest (kb. 1900-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1948 

 

Iskolai végzettség 

Valószínűleg elemi iskola (6 osztály) 

 

Foglalkozás 

Suszter 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyobb ünnepeket megtartotta, alkalmanként eljárt a zsinagógába, de nem 

tartotta magát szigorúan a vallási előírásokhoz. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség, I. világháború idején (olasz front) 

 

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? 

Egy testvér 

biztosan volt. 

Pápán élt Földműves 

volt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Suszterként dolgozott otthon.  



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

F. Árminné (szül. R. Franciska) (Fáni) 

 

Születési hely és idő 

Pápa (Veszprém vm.), 1880-as évek 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1970-es évek 

 

Iskolai végzettség 

Valószínűleg elemi iskola (6 osztály) 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyobb ünnepeket megtartotta, és ezt megkövetelte zsidó származású 

menyeitől is, alkalmanként eljárt a zsinagógába, de nem tartotta magát szigorúan 

a vallási előírásokhoz, nem öltözködött hagyományosan, nem vezetett kóser 

háztartást. 

 

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? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Továbbra is háztartásbeli volt. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

F. Ignácné (szül. L. Mária) (Házasságkötés: 1926) 

 

Születési hely és idő 

Bécs, 1904 (Ausztria, Osztrák–Magyar Monarchia) 

 

Hol élt még? 

Budapest (1905-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1992 

 

Iskolai végzettség 

Valószínűleg elemi iskola + kalapostanonc 

 

Foglalkozás 

Ékszertok-készítő, majd háztartásbeli. 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyobb ünnepeket megtartotta, alkalmanként eljárt a zsinagógába, de nem 

tartotta magát szigorúan a vallási előírásokhoz. 

 

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? 

L. Márton 

 

Bécs, 1901 

(Ausztria, Osztrák–

Magyar Monarchia) / 

Magyarország (nem 

tudni, pontosan hol), 

1944  

 

Szíjgyártó (a 

sógora 

műhelyében) 

Aliz, keresztény, 

háztartásbeli 

volt. 

9 gyerek Nincs adat 

Wagner Józsefné 

(szül. L. Ilona) 

 

Budapest, 1905 

körül / Bergen-

Belsen, 1944 

(Németország) 

Nincs adat W. József 

(elváltak) 

Cs. Lajos 

(élettárs) 

3 gyerek  

(1) Éva: 

Budapest, 1927 

– ?, 1944;  

Évát az 1930-

as években 

örökbe fogadta 

és 

megkeresztelte

tte egy 

gyömrői pék, 

majd a 2. 

zsidótörvény 

után 

visszakerült az 

eredeti 

családjához, 

innen hajtották 

el Bergen-

Belsenbe 

(Németország), 

majd egy 

katonai 

bordélyba 

került, és ott 

pusztult el. 

(2) László: 

szül. 1928, 

katonatiszt; 

(3) Róbert: ?, 
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1931 –

Budapest, 1944 

(bombázás 

alatt)  

L. József 

 

Budapest, 1910 / 

Sopronkőhida 

(Sopron vm.), 1945 

(a nyilasok 

agyonlőtték)  

Festő-mázoló 

 

1. feleség: J. 

Erzsébet, 

keresztény; 

elváltak;  

2. feleség: nincs 

adat. 

1 lány, nincs 

róla adat. 

Nem tartotta 

szigorúan a vallási 

előírásokat, 1940 

körül 

kikeresztelkedett. 

Sz. Istvánné (szül. 

L. Rózsi) 

 

Budapest, 1913 / 

Budapest, ? 

Szíjgyártó 

segédmunkás 

(sportlabdákat 

varrt) 

Sz. István, 

keresztény, 

illegális 

kommunista volt. 

Eredeti szakmája 

szerint ötvös 

volt, de 

mozgalmi 

vonalon a háború 

után kiemelték. 

A háború után 

elváltak. 

3 gyerek 

(1) Laci: szül. 

1928; 

szíjgyártó volt, 

majd kerületi 

szintű 

párttitkár 

1989-ig; 

(2) Gizella: 

szül. 1933; 

osztályvezető 

volt az MTV-

nél; 

(3) Ferkó: szül. 

1936/37; 

rendőrtiszt 

volt. 

Nem volt vallásos, 

talán ki is 

keresztelkedett, a 

gyerekek mind 

katolikusok. 

O. Joachimné 

(korábban: V. 

Imréné, szül. L. 

Irma) 

 

Budapest, 1917 / 

Budapest, 2003 

 

Házasságai után 

először 

Pestszenterzsébeten 

(Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vm.), majd 

1950 után Újpesten 

élt. 

Szíjgyártó 

segédmunkás 

(sportlabdákat 

varrt) 

1. férj: V. Imre, 

nem zsidó, 

szíjgyártó volt, 

házasságkötés 

1935 körül, válás 

1950 körül;  

2. férj: O. 

Joachim 

(házasságkötés: 

1950-es évek)  

V. Irén (nevelt 

lány, szül. 

1920 körül, 

színésznő lett); 

Imre – 

szíjgyártó lett; 

Ferkó 

Nem volt vallásos. 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (1944. tavasz – november) 

Budapest, Kolumbusz utcai tábor (1944. november közepe – 1944. december 1.) 

Gettó: Budapest (1944. december – 1945. január 19.) 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

L. Antal 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1878 körül 

 

Hol élt még? 

Bécs 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1924 körül (tébécé) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Ügynök, kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyobb ünnepeket megtartotta, alkalmanként eljárt a zsinagógába, de nem 

tartotta magát szigorúan a vallási előírásokhoz. 

 

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 

L. Antalné (szül. S. Gizella) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1880 körül 

 

Hol élt még? 

Bécs 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1925 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyobb ünnepeket megtartotta, alkalmanként eljárt a zsinagógába, de nem 

tartotta magát szigorúan a vallási előírásokhoz. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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

foglalkozás, lakóhely, család stb.)Nincs adat 
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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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