Családfa

Apai nagyanya

Apai
nagyapa

Fogler Gusztávné
(szül. Bondi Fáni)
?–1928

Fogler Gusztáv
1867–1944

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Eckstein Jakab
1870–1942

Eckstein Jakabné
(szül. ? Mina)
1870-es évek –
1944

Apa

Anya

Fogler Emánuel
1895–1944

Fogler Emánuelné
(szül. Eckstein Jolán)
1898–1944

Testvérek

Házastárs
Interjúalany

Fogler Imre
1922–1994
Fogler Magda
1924–1944
Fogler Rózsi
1925–1944

Faludi József
1921

Faludi Józsefné
(szül. Zarum Mazal)
1922–1995
Faludi Józsefné
(szül. Bodócs Krisztina)
1939

Gyermekek
Faludi Emánuel
1947
Faludi Elek
1948
Faludi Tamás
1951
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Faludi József (Foglerről magyarosított 1948-ban) (zsidó név: Joszef)

Születési hely és idő
Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1921

Hol élt még?
Soltvadkert, Paks, Makó (1-1 év kb. 1935–1938 között); Tel-Aviv (Palesztina)
(1939–1948), Budapest (1948–1993), Szigetszentmiklós (1993 óta)

Iskolai végzettség
Technikum (esti tagozaton az 1950-es években. Előtte: polgári iskola; jesiva /1-1
év Soltvadkerten, Pakson, Makón/)

Foglalkozás
A háború előtt, ill. Palesztinában: kitanulta Palesztinában a nőiruhavarrást, a
férfiszabóságot és a bőrdíszművességet. Tel-Avivban volt szabósegéd, majd
feleségével közösen bőrdíszműműhelyet tartottak fenn.
A háború után Magyarországon: bőrdíszműves bedolgozó, majd tanácsi
alkalmazott, majd szakmunkás a Csőgyárban.
Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Ortodox családból származik, szigorúan tartották a vallási előírásokat, héderbe
járt, majd három éven át jesivába.

Anyanyelv
Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Német, héber, jiddis, angol
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Nem volt katona.

Hol volt a holokauszt idején?
Palesztinában volt.

Mit csinált a háború után?
1948-ig Palesztinában dolgozott, hazatérve itthon.
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Testvérek
Teljes név
Fogler Imre (zsidó név: Izrael)
Fogler Magda (zsidó név: Malke)
Fogler Rózsi (Babi) (zsidó név: Rájze)
Születési hely és idő
Imre: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1922
Magda: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1924
Rózsi: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1925
Anyanyelv
Mindnyájuknak: magyar

Iskolai végzettség
Imre: polgári iskola, 1 év jesiva Pakson, majd kitanulta a kertészetet Kiskőrösön
Magda: polgári iskola
Rózsi: polgári iskola
Foglalkozás
Imre: a háború előtt kertész volt, a háború után borkereskedő volt, majd
benzinkutas, majd majd szakmunkás a Csőgyárban
Magda: fűzőkészítő (anyjától tanulta a mesterséget)
Rózsi: fűzőkészítő (anyjától tanulta a mesterséget)
Hol él/élt?
Imre: Budapest
Magda: Kiskőrös
Rózsi: Kiskőrös
Hol élt még?
Imre: Paks (1 év jesiva 1936 körül), Palesztina (1946–1947), Kiskőrös
Magda: –
Rózsi: –
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Gyerekek?
Imre: két fiú
Magda: –
Rózsi: –
Halálozási hely és idő
Imre: Budapest, 1994
Magda: hely ismeretlen, 1944 (deportálás során; Auschwitzból munkára kerültek,
valószínűleg szökés közben ölték meg anyjával, testvérével és két
unokatestvérével együtt)
Rózsi: hely ismeretlen, 1944 (deportálás során; Auschwitzból munkára kerültek,
valószínűleg szökés közben ölték meg anyjával, testvérével és két
unokatestvérével együtt)
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Házastárs
Teljes név
Faludi Józsefné (Zarum Mazal) (Házasságkötés: 1946, válás: 1978)
Faludi Józsefné (Bodócs Krisztina) (Házasságkötés: 1979)

Születési hely és idő
Mazal: Jeruzsálem (Palesztina), 1922
Krisztina: Budapest, 1939

Hol élt még?
Mazal: Tel-Aviv, Budapest (1948-tól)
Krisztina: -

Zsidó származású?
Mazal: igen (jemeni zsidó)
Krisztina: nem

Anyanyelv
Mazal: héber (de beszélt jemeni arabot és Magyarországra költözése után
megtanult magyarul)
Krisztina: magyar
Iskolai végzettség
Mazal: nincs adat
Krisztina: középiskola és védőnőképző

Foglalkozás
Mazal: Palesztinában: bőrdíszműves; Magyarországon: háztartásbeli
Krisztina: nővér gyárban

Halálozási hely és idő
Mazal: Budapest, 1995

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
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Nincs adat
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Gyermekek
Teljes név
Faludi Emánuel
Faludi Elek
Faludi Tamás
Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Nem nevelték őket zsidónak, egyáltalán nem kaptak vallásos nevelést, mivel
József és első felesége is kommunista meggyőződésű volt, de mindegyik gyereket
körülmetéltették.
Születési hely és idő
Emánuel: Tel-Aviv, 1947 (Palesztina)
Elek: Budapest, 1948
Tamás: Budapest, 1951
Hol élt még?
Emánuel: Budapest (1948-tól)
Elek: Tamás: Iskolai végzettség
Emánuel: államigazgatási főiskola
Elek: gépipari technikum
Tamás: szakközépiskola
Foglalkozás
Emánuel: protokollfőnök, majd osztályvezető
Elek: szakmunkás, később munkavezető
Tamás: gyári szakmunkás
Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
Emánuel: fiú (1977), aki hentesként dolgozik
Elek: két lány (1970-es évek), mindkettő dolgozik
Tamás: fiú (1979), lány (1986)
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Apa

Teljes név
Fogler Emánuel (zsidó név: Mojse Menáhem)

Születési hely és idő
Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1895

Hol élt még?
Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.)

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Hat elemi

Foglalkozás
Bőrkereskedése volt, és cipőfelsőrész-készítést is vállalt cipészeknek.

Mennyire volt vallásos?
“Nagyon vallásos volt.” Volt pajesza (de csak rövid, inkább oldalszakállszerűség),
kecskeszakálla volt, de mindig fedett fejjel (utcán: kalapban) járt. Naponta
kétszer, szombaton háromszor ment el a zsinagógába.
Anyanyelv
Magyar
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Az m. kir. honvédségben szolgált az első világháború alatt, és az orosz frontra
vitték.

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Fogler Izidor

Mennyire voltak
vallásosak?

Krakkó, ?

Órás, saját

Két házasság; 1.

(1) Ferenc: Izidor

Nagyon vallásosak

(Lengyelország)

műhelye és

feleségről nincs

első házasságából

voltak.

/ Auschwitz,

óraüzlete

adat

származik, Kecelen

1944

volt.

2. feleség:

élt, és órás volt.

parókakészítő

Elpusztult a

volt. Túlélte a

háborúban, a fia

Soltvadkerten élt

háborút.

Izraelben él.

a családjával.

“Fanatikus

(2) Jolán (?–

vallásos volt.”

1998):

(Lengyelország)

parókakészítő
Soltvadkerten, a
gyerekei és a férje
elpuszult a
háborúban
(gyerekek egy
bombatámadás
során, férj
munkaszolgálatban
, ő Budapesten
bujkált, majd a
háború után
kivándolrolt
Izraelbe, férjhez
ment és
parókakészítő
műhelyt nyitott
Tel-Avivban.
Született még két
gyermeke.
(3) Jakab: órás, a
háború előtt
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kivándorolt
Palesztinába és
Tel- Avivban óraékszerboltot
nyitott. Magyar
zsidó nőt vett el,
fiúknak, Icháknak
Jeruzsálemben van
óra-ékszerboltja.
(4) Aranka: a
háború előtt
kivándorolt
Palesztinába, és az
interjúalany
nagynénjének telavivi
szabóműhelyében
dolgozott. Egy
újpesti magyar
zsidóhoz ment
feleségül, négy
gyerekük volt.
(5) Manci (1920-as
évek második fele
–1997): kitanulta
az órásságot az
apjától,
Budapesten a
férjével
(Tilleman?) óraékszerboltot
nyitott, majd a
háború előtt
kivándoroltak
Palesztinába, ahol
Tel-Avivban
óragyárat
nyitottak. Két
lánya volt.
(6) Izrael (1922–
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1980-as évek):
órásként dolgozott,
a háború után
kivándorolt
Palesztinába, és
órásként dolgozott
Tel-Avivban. Két
gyereke volt, és
azok vették át az
üzletet apjuk
halála után.
(7) Sándor (1924–
?): kitanulta az
órásságot az
apjától, a háború
után kivándorolt
Izraelbe, és a
testvére, Manci
óragyárában
dolgozott, majd
saját üzletet
nyitott. Nagyváradi
zsidó lányt vett el,
és két gyerekük
lett. Az egyik
gyerek jesivába
járt, és haszid lett.
(8) Ilona (Baba)
(1926): a háború
alatt keresztény
papírokkal bujkált,
a háború után
kivándorolt
Izraelbe, férjhez
ment kétszer,
gyereke nem
született. TelAvivban él, és a
testvére, Manci
óragyárában
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dolgozott.
4 gyerek (Frankl,

Lebovits

Krakkó, ?

Besegített a

Lebovits Vilmos,

Vilmosné (szül.

(Lengyelország)

férje

zsidó, rőfösüzlete Bella, Amál és

Fogler Szeréna)

/ Auschwitz,

rőfösüzletébe

volt.

Misi). Bella és Misi

1944

elpuszult a

(Lengyelország)

háborúban, Amál
Svájcba menekült

Kiskőrösön élt a

a gyerekeivel a

családjával.

budapesti gettóból,
két fia Zürichben
él, mindkettő pék.
Ő a második
férjével (rabbi)
kitelepült Izraelbe,
ott halt meg 1998ban.
Frankl szintén
Izraelben élt.

Mátyás ?-né

Krakkó, 1890

Első férj, Popper,

Fiú (első férjtől):

(korábban:

körül

második férj

USA-ban él,

Popper ?-né)

(Lengyelország)

Mátyás,

kereskedelmi

(szül. Fogler

/ Auschwitz,

elpusztult a

utazó volt,

Regina)

1944

holokausztban.

üvegáruval
kereskedett.

(Lengyelország)

Két lány (második
Kiskőrösön élt a

férjtől): az egyik –

családjával.

Mátyás Lili (szül.
1924) – férjhez
ment Kiskőrösön,
kivándorolt az
USA-ba. 3
gyermeke van. A
másik is külföldön
él, szemüvegkereskedéssel
foglalkozik.

Feuerstein ?-né

Feuerstein ?: a

3 gyerek: Hédi,

kiskunhalasi

Dinci és Emil. Hédi

? / Tel-Aviv, ?

zsidó hitközség

kivándorolt

(Izrael)

alkalmazottja

Angliába,

Sátoraljaújhely

(szül. Fogler Ella) (Zemplén vm.),
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volt.

orvosként

Kiskunhalason

dolgozott

élt a családjával,

Londonban. Dinci

majd a háború

és Emil Izraelbe

után Izraelbe

vándorolt ki, Tel-

emigrált és Tel-

Avivban telepedtek

Avivban élt.

le. Emil híres
izraeli író lett.

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Apai nagyapa

Teljes név
Fogler Gusztáv

Születési hely és idő
Krakkó, 1867 (Lengyelország)

Hol élt még?
Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.)

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Kántor, majd főkántor először a sátoraljaújhelyi, majd a kiskőrösi zsidó
hitközségnél

Mennyire volt vallásos?
Ortodox volt.

Anyanyelv
Jiddis
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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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)

16

Apai nagyanya
Teljes név
Fogler Gusztávné (szül. Bondi Fáni)

Születési hely és idő
Olaszország, évszám ismeretlen

Hol élt még?
Krakkó (Lengyelország), Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), Kiskőrös (Pest-Pilis-SoltKiskun vm.)

Halálozási hely és idő
Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1928/29

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Parókát viselt, szigorúan kóser háztartást vezetett.

Anyanyelv
Olasz, 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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.

18

Anya

Teljes név
Fogler Emánuelné (szül. Eckstein Jolán) (Házasságkötés: 1920) (zsidó név:
Hanna)

Születési hely és idő
Óbecse (Bács-Bodrog vm.), 1898

Hol élt még?
Csepel (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.)

Halálozási hely és idő
Hely ismeretlen, 1944 (deportálás során; Auschwitzból munkára kerültek,
valószínűleg szökés közben ölték meg lányaival együtt)

Iskolai végzettség
Hat elemi

Foglalkozás
Fűzőkészítő, otthon dolgozott.

Mennyire volt vallásos?
Parókát hordott, kóser háztartást vezetett.

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Eckstein

Győrben élt. Az

Salamon

egész család

Mennyire voltak
vallásosak?

Fakereskedő

Nincs adat

Két gyerek.

Nincs adat

Nincs adat

Beck Ferenc,

Két lány: Judit

Nincs adat

férfiszabó

(1922), polgári

elpusztult a
háborúban.
Beck Ferencné

Kiskőrösön élt a

(szül. Eckstein

családjával,

Hermin)

elpusztult a

iskolát végzett és

háború alatt.

gyors- és gépírást
tanult, majd egy
kiskőrösi ügyvédi
irodában
dolgozott. Edit
(1928), polgári
iskolát végzett,
anyja mellett volt
varrónő.
Mindketten
elpusztultak a
háború alatt.

Eckstein Ignác

?, 1900 körül /

Fakereskedő

Nincs adat

Két lány,

Tel-Aviv, ?

mindkettő

(Izrael)

elpusztult a

Nincs adat

háborúban.
Csepelen lakott a
családjával,
majd a háború
után Izraelbe
emigrált.
Brüll Zoltánné

Csepelen lakott.

Női szabó,

Brüll Zoltán, női

(szül. Eckstein

1936-ban kiment

ruhaszalonja

szabó,

Rózsi)

férjével Tel-

volt Csepelen. ruhaszalonja volt

Avivba

feleségével

(Palesztina)

közösen. 1936-

Nincs adat

Nincs adat

Nem voltak.

Nincs adat

tól Tel-Avivban
élt.
Eckstein René

?, 1900 körül /

Egyetemet

Izrael, ?

végzett,

Nem volt.
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nyelveket
1935 körül

beszélt.

kiment

Palesztinában

Palesztinába

Rózsi testvére
szabóságában
dolgozott.

Eckstein Mihály

?, 1911 /

Elemi iskolai

Kanada, ?

tanító

Nincs adat

Egy lány és egy

Nincs adat

fiú, Torontóban
élnek.

Az 1930–1940es években
Palesztinában
élt, katona is
volt, majd
családjával
elment
Kanadába.
Eckstein Bernát

Csepelen élt,

Ruhatervező

majd a

Francia zsidó

Nincs adat

Nincs adat

feleség

világháború előtt
Párizsba
(Franciaország)
emigrált, és a
Dior cégnél
dolgozott. Az
1990-es években
halt meg.

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz, halálmenet Németországon át (föltehetően
szökés közben ölték meg két lányával együtt.)
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Anyai nagyapa
Teljes név
Eckstein Jakab (zsidó név: Jákob)

Születési hely és idő
Hely ismeretlen, 1870

Hol élt még?
Óbecse (Bács-Bodrog vm.)

Halálozási hely és idő
Budapest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1942

Iskolai végzettség
Jesiva

Foglalkozás
Rabbi (Óbecse), hitközségi alkalmazott (sac-mac) (Csepel)

Mennyire volt vallásos?
Ortodox

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anyai nagyanya
Teljes név
Eckstein Jakabné (szül. ? Mina) (zsidó név: Rájze)

Születési hely és idő
Hely ismeretlen, 1870-es évek

Hol élt még?
Óbecse (Bács-Bodrog vm.), Csepel (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.)

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Ortodox

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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