
 
 
 

Családfa 

 
 
 
 
 
 
 

Apa 
 

Freikind Béla 
1880–1944 

Anya 
 

Freikind Béláné 
(szül. Mittelmann Lenke) 

1890–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Freikind Ignác 
1847–1930-as 

évek 

Apai nagyanya 
 

Freikind Ignácné 
(szül. Lévi Eszter) 

1848–1943 

Házastárs 
 

Dr. Forgács Tiborné 
(szül. Büchler Klára 

Lívia) 
1920 

Interjúalany 
 

Dr. Forgács Tibor 
1916 

Testvérek 
 

Fuchs Jenőné 
(szül. Freikind Magda) 

1913–1944 

Gyermekek 
 

Forgács Éva  
1947 

Forgács Gábor  
1951

Anyai nagyanya  
 

Mittelmann Lajosné  
(szül. Bauer Betti) 

1866–? 

Anyai 
nagyapa  

 
Mittelmann 

Lajos 
1860–1946 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Dr. Forgács Tibor (zsidó név: Mose Jichak) (Freikindből magyarosított 1945-ben) 

 

Születési hely és idő 

Debrecen (Hajdú vm.), 1916  

 

Hol élt még? 

Komádi (Bihar vm.), kb. 1920-tól, Budapest, 1932-től  

 

Iskolai végzettség 

Izraelita Tanítóképző, Kereskedelmi Akadémia 

 

Foglalkozás 

Egyetemi tanár 

 

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

gyermekkorában? 

Nem voltak vallásosak. Megtartották a szombatot, apja nem, anyja megette a 

tréflit. Az apja minden nap imádkozott táleszben és tfilinnel. Pénteken volt 

gyertyagyújtás. Szombaton eljártak zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, román 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar Honvédség, 1940 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat és bujkálás 

 

Mit csinált a háború után? 

Belépett a Kommunista Pártba, dolgozott a Pedagógus Szakszervezetnél, a 

Belkereskedelmi Minisztériumban és a közgazdaságtudományi egyetemen. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Fuchs Jenőné (szül. Freikind Magda) 

(Férj kereskedelmi utazó volt) 

 

Születési hely és idő 

Debrecen (Hajdú vm.), 1913 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Gépírónő 

 

Hol él/élt?  

Nagyvárad (Bihar vm.) 

 

Hol élt még? 

- 

 

Gyerekek? 

Nem volt gyereke. 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) (Férje túlélte a háborút, Romániában maradt.) 



 5

Házastárs 

 

Teljes név 

Dr. Forgács Tiborné (szül. Büchler Klára Lívia) (zsidó név: Lea) (Házasságkötés: 

1942) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1920 

 

Hol élt még? 

- 

 

Zsidó származású? 

Igen (apja a dachaui koncentrációs táborban pusztult el) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: magántisztviselő 

Háború után: háztartásbeli 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Bihari (Büchler) Tibor (1945-ben magyarosította a nevét), testnevelési főiskolát 

végzett, vezetőállásban volt egy sportági szövetségnél. Fia egyetemi tanár 

(történész).  
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Forgács Éva 

Forgács Gábor 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték őket zsidónak, de a gyerekek tudtak zsidó származásukról, és 

zsidónak tekintik magukat.  

 

Születési hely és idő 

Éva: Budapest, 1947 

Gábor: Budapest, 1951 

 

Hol élt még? 

Éva: Los Angeles (USA) 

Gábor: Toronto (Kanada) 

 

Iskolai végzettség 

Éva: egyetem – művészettörténet, angol, francia szak 

Gábor: Belkereskedelmi Főiskola 

 

Foglalkozás 

Művészettörténész (férj: egyetemi tanár, filmrendező, USA ) 

Szállodai vezető alkalmazott (feleség: közgazdász, tisztviselő, Kanada)  

 

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

Éva gyermekei: Péter, 1981 (egyetemre jár, festőművésznek készül); Júlia, 1983 

(egyetemre jár New Yorkban) 

Gábor gyermekei: Ágnes (egyetemre jár), 1985; Tamás, 1987 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Freikind Béla (zsidó név: Dajf) 

 

Születési hely és idő 

Komádi (Bihar vm.), 1880 

 

Hol élt még? 

Debrecen (Hajdú vm.), Komádi (az 1910-es évek elején költözött Debrecenbe, 

majd a háború után visszaköltöztek Komádiba) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

6 elemi 

 

Foglalkozás 

Szatócs  

 

Mennyire volt vallásos?  

Minden nap imádkozott táleszben és tfilinnel. Pénteken volt gyertyagyújtás. 

Szombaton eljárt zsinagógába, tartották a szombatot. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar Honvédség, I. világháború, szerb hadszíntér, közlegény, Károly 

csapatkeresztet kapott a bátorságáért. 

 

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? 

Freikind Lajos 

 

 

Komádi (Bihar 

vm.), 1880 előtt 

/ ?, 1940 körül 

Fuvaros Etelka, 1940 

körül halt meg 

Dezső, 1910 

(gimnáziumot 

végzett) 

Sándor, 1912 

(itthon fuvaros 

volt), 

mindkettő 

családostól kiment 

Izraelbe 1956-ban, 

és ott haltak meg. 

Nincs adat 

Bauer Józsefné 

(szül. Freikind 

Hermina) 

 

 

Komádi (Bihar 

vm.), 1890-es 

évek / Komádi 

(Bihar vm.), ? 

Háztartásbeli Bauer József  

magánzó 

(1) Magda, 

Izraelben él 

(2) László, az 

1996-ban halt meg 

Nagyváradon, nem 

volt családja 

Korlátozottan, mint az 

interjúalany családja. 

Bauer Józsefné 

(szül. Freikind 

Sára) 

 

 

Komádi (Bihar 

vm.), 1890-es 

évek / Auschwitz 

1944 

(Lengyelország) 

Nincs adat Bauer József 

magánzó 

Sándor (az 

amerikai zónában 

érte a 

felszabadulás, 

1945-ben 

kivándorolt 

Amerikába, ma 

nyugdíjas 

egyetemi tanár 

Klári, 1999-ben 

halt meg 

Budapesten 

Korlátozottan, mint az 

interjúalany családja. 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nagyvárad (Bihar vm.)  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Freikind Ignác 

 

Születési hely és idő 

Furta (Bihar vm.), 1847 

 

Hol élt még? 

Komádi (Bihar vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Komádi (Bihar vm.), 1930-as évek  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Suszter 

 

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? 

Freikind Béni      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Freikind Ignácné (szül. Lévi Eszter) (Házasságkötés: 1869) 

 

Születési hely és idő 

Biharnagybajom (Bihar vm.), 1848 

 

Hol élt még? 

Komádi (Bihar vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Komádi (Bihar vm.), 1943 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Freikind Béláné (szül. Mittelmann Lenke) (Házasságkötés: 1912) 

 

Születési hely és idő 

Székelyhíd (Bihar vm.), 1890 

 

Hol élt még? 

Debrecen (Hajdú vm.), Komádi (Bihar vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, bár kóser háztartást vezetett (férje nem ette meg a tréflit), ő 

és a fia megette a tréflit is. Pénteken volt gyertyagyújtás, ilyenkor imádkozott is. 

 

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? 

Mittelmann 

Vilmos 

 

Székelyhíd 

(Bihar vm.) ? / ?, 

1930-as évek 

Kereskedő Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Székely 

(Mittelmann) 

Ignác 

(az 1920-as 

években 

magyarosított) 

Székelyhíd 

(Bihar vm.), ? / 

?, Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Mérnök (A 

Nagyvárad 

melletti 

Félixfürdő 

főmérnöke 

volt)  

Johanna, 

Auschwitzban 

halt meg 

(Lengyelország), 

1944-ben 

Éva (1921–

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

gyermekével 

együtt) 

Nincs adat 

Mittelmann 

Matild 

 

Székelyhíd 

(Bihar vm.), 

1890-es évek 

első fele / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Máramarossziget

en éltek. 

Háztartásbeli Boltos, 

Auschwitzban 

halt meg 1944-

ben. 

Nincs adat Nincs adat 

Klein Nándorné 

(szül. Mittelmann 

Szeréna) 

Székelyhíd 

(Bihar vm.), 

1890-es évek 

első fele / Izrael, 

? 

Háztartásbeli Klein Nándor, 

Temesvárott 

bútorkereskedő, 

Izraelben 

alkalmazott 

Éva, Izraelben él Nincs adat 

Székely 

(Mittelmann) 

Márton 

(az 1920-as 

években 

magyarosított) 

?, ?/ ?, ? 

Temesvárott élt. 

Textil-

nagykeresked

ő 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nagyvárad (Bihar vm.) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Mittelmann Lajos 

 

Születési hely és idő 

Érolaszi (Bihar vm.), 1860 

 

Hol élt még? 

Székelyhíd (Bihar vm.), Temesvár 

 

Halálozási hely és idő 

Temesvár, 1946 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Kocsmáros 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 16



 17

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 (valószínűleg Temesvárott, a lányánál) 

 

Mit csinált a háború után? 

Lányánál élt Temesvárott. 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Mittelmann Lajosné (szül. Bauer Betti) (Házasságkötés: 1887) 

 

Születési hely és idő 

Érsemjén (Bihar vm.), 1866 

 

Hol élt még? 

Székelyhíd (Bihar vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Székelyhíd (Bihar vm.), évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

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? 

Bauer József 

 

 

Nincs adat Magánzó Freikind Hermina 

Freikind Sára 

(mindkét feleség 

Forgács Tibor 

apjának testvére 

volt) 

Magda és László 

(1. házasság) 

Sándor és Klári (2. 

házasság) 

Nincs adat 
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