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Apa 
 

Flam József 
1901–1958 

Anya 
 

Flam Józsefné 
(szül. Zwirn Dóra) 

1903–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Flam Móric 
1868–1915 

 

Apai 
nagyanya 

 
Flam Móricné 
(szül. Mandl 

Emma) 
1872–? 

Házastárs 
 

Flam Tamásné 
(szül. Beck Katalin) 

1930  

Interjúalany 
 

Flam Tamás 
1929  

Testvérek 
 

Nincsenek 
 

Gyermekek 
 

Fábiánné Flam Éva  
(szül. Flam Éva) 

1961 

Anyai 
nagyanya 

  
Zwirn ?-né 

(szül. Hoffmann 
Netti) 

?–1940 

Anyai 
nagyapa  

 
Zwirn ? 

?–? 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Flam Tamás (zsidó név: Móse) 

 

Születési hely és idő 

Budapest 1929 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Orvosi egyetem 

 

Foglalkozás 

Orvos 

 

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

gyermekkorában? 

Mérsékelt neológ vallásosság, inkább az anyja szülei voltak vallásosak. A család is 

tartotta az ünnepeket, ilyenkor nem iskolába ment, hanem a zsinagógába. 

Természetes volt, hogy bár micvót tartanak, és hogy ünnepen, pénteken 

elmennek a péntek esti istentiszteletre. De apja csak a nagyünnepeken ment el a 

zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, angol, francia, olasz 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Rögtön az egyetem után, 1953-ban besorozták, és elvitték katonának. Egy 

katonakórházba került hivatásos katonaorvosnak, egészen 1956-ig.    

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Védett ház: Budapest  

Bujkálás: Budapesten 

 

Mit csinált a háború után? 

Befejezte a gimnáziumot, elvégezte az egyetemet, orvosként dolgozott 

 

 

 

Testvérek 

 

Teljes név 

Nincsenek 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Flam Tamásné (szül. Beck Katalin) (zsidó név: Gitl) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1930 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Igen (Szülei elpusztultak a holokauszt során, őt és húgát a nagymama nevelte 

föl.) 

 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Közgazdaságtudományi egyetem 

 

Foglalkozás 

Pénzügyi vezető 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Lánytestér (húg), nincs adat 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Fábiánné Flam Éva (szül. Flam Éva) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Lánya első pillanattól tudta, hogy zsidó, nem titkolták előtte. Mindig tartottak 

otthon széderestét is.  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1961 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Idegenforgalmi főiskola 

 

Foglalkozás 

Irodavezető 

 

 

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

Fábián Nikolett (szül. 1993) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Flam József (zsidó név: Joszef Halevi) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1901 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1958 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi érettségi 

 

Foglalkozás 

Főkönyvelő (Első Duna-Gőzhajózási Társaság) 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Csak a nagyünnepeken ment zsinagógába.  

 

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? 

Nem voltak      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat 

 

Mit csinált a háború után? 

Könyvelő volt. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Flam Móric 

 

Születési hely és idő 

Miskolc (Borsod vm.), 1868 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1915 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedősegéd 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Flam Móricné (szül. Mandl Emma) (Házasságkötés: 1897) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1872 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Nincs adat 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Flam Józsefné (szül. Zwirn Dóra) (Házasságkötés: 1929) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1903 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Bergen-Belsen (?), 1944 (Németország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

A család vallásos volt, de nem voltak kóserok. Nagyünnepeken nagyapa a Lónyay 

utcai ortodox imaházba járt, nagyünnepen kitliben imádkozott. 

 

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? 

Zwirn Ferenc 

 

Nincs adat Déligyümölcs 

nagykeresked

ő (apja 

üzletét 

megörökölte) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Zwirn ? (fiú) 

 

Budapest, 1911 / 

?, ? 

Orvos 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Több lánytestvér Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Koncentrációs tábor: valószínűleg Bergen-Belsen (Németország) (ott meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Zwirn ? 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Déligyümölcs nagykereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Az anyai nagyapa vallásos volt, de nem voltak kóserok. Nagyünnepeken a 

nagyapa a Lónyay utcai ortodox imaházba járt, nagyünnepen kitliben imádkozott. 

 

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? 

Nincs adat 

 

Mit csinált a háború után? 

Nincs adat 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Zwirn ?-né (szül. Hoffmann Netti) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1940 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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