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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 
Apai 

nagyanya 

Apa 
 

Wágner Sándor 
1891–1944 

Anya 
 

Wágner Sándorné               
(szül. Vágó Ilona) 

1897–1971 

Apai 
nagyapa 

 
Wágner Henrik 

 
?–1930 

 
Wágner 

Henrikné  
(szül. Korein 

Mina) 
?–? 

Anyai 
nagyanya  

Anyai 
nagyapa  

  
Vágó Gyuláné Vágó (Weisz) 

Gyula (szül. Grünwald 
Karolin) ?–? 

?–?  

Gyermekek 
 

Klára   
1956 

 

Testvérek 
 

Nem volt 

Házastárs 
 Interjúalany 

Férj: Freud Géza Freud Gézáné 
1922–1979 (szül. Wágner Anna Mária Karolin) 

Élettárs: Nógrádi 
István 

1931 

1929–1994 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Freud Gézáné (szül. Wágner Anna Mária Karolin) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1931 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

ELTE TTK fizikus (1949–1954) 

BME villamosmérnök (levelező tagozat, 1955–1962) 

 

Foglalkozás 

Fizikus, mérnök, újságíró-gyakornok, szerkesztő   

Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet (1953–1955); Lapkiadó Vállalat, újságíró-

gyakornok (1955–1957); Gondolat Könyv-, Lapkiadó és Terjesztő Vállalat, 

újságíró-gyakornok (1957–1958); technikumi tanár (1958–1959); Telefongyár, 

mérnök-fizikus (1959–1960); Akadémiai Kiadó, felelős szerkesztő a lexikon 

szerkesztőségben (1960–1961); MTA Központi Fizikai Kutató Intézete (1961–

1966); Izotóp Intézet, műszaki ügyintéző (1966–1971); Szabványügyi Hivatal 

(1971–1986) 

 

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

gyermekkorában? 

A család egyáltalán nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Angol, német, orosz 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház (Budapest, István u. 40.) 

Gettó (Budapest) 

 

Mit csinált a háború után? 

Tanult, dolgozott, férjhez ment, szült, gyereket nevelt. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nincs testvére 
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Házastárs 

Teljes név 

Férj: Freud Géza (Házasságkötés: 1949; válás: 1964) 

(Apa: Freud Frigyes /1873–1956/, csavaráruüzlete volt Budapesten. 1950-53 

között kitelepítettként feleségével együtt a Borsod megyei Selyeben élt. 1953-

ban visszajöttek Budapestre, rokonnál laktak, többé nem volt önálló lakásuk. 

Freud Frigyes egy zsidó szeretetotthonban halt meg, két évvel felesége /1886–

1954/ halála után.)   

 

Élettárs: Nógrádi István (Együttélés: 1965–1994) 

 

Születési hely és idő 

Férj: Budapest, 1922 

Élettárs: Budapest, 1929 

 

Hol élt még? 

Férj: Columbus (Ohio, USA) (1975-ben disszidált.) 

Élettárs: nincs adat 

 

Zsidó származású? 

Mindkettő: igen 

 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Férj: egyetem (műegyetem) 

Élettárs: főiskola, francia fordító és tolmács 

 

Foglalkozás 

Férj: matematikus 

Élettárs: nyomozó, Belügyminisztérium, III/II 
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Halálozási hely és idő 

Férj: Columbus, 1979 (Ohio, USA) 

Élettárs: Budapest, 1994 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Férj: nem volt testvére. 

Élettárs: nincs adat 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Freud Klára 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték zsidónak, de annak tekinti magát. 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1956 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Állatorvosi egyetem 

 

Foglalkozás 

Állatorvos (munkanélküli) 

 

Halálozási hely és idő 

– 

 

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

Lány  
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Apa 

 

Teljes név 

Wágner Sándor 

 

Születési hely és idő 

Putnok (Gömör és Kishont vm.), 1891 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen, 1944 vagy 1945 (munkaszolgálat) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (építészmérnök) 

 

Foglalkozás 

Építészmérnök 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az első világháborúban az utászoknál (valószínűleg a m. kir. honvédségnél), 

főhadnagy volt. 

 

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? 

Wágner Tivadar 
 
 

Putnok (Gömör 
és Kishont vm.), 
? / ?, ? 
(Az érettségi 
évében halt meg 
autóbalesetben.) 

– – – Nincs adat 

Wágner Erzsébet 
 
 

Putnok (Gömör 
és Kishont vm.), 
? / 
Budapest, 1960-
as évek  

Énekesnő, 
tisztviselő 

Nem volt. Nem volt. Nincs adat 

Wágner Aranka 
 
 

Putnok (Gömör 
és Kishont vm.), 
1881 / Budapest, 
1950 után 

Tisztviselő (a 
háború után a 
hitközségnél 
dolgozott). 

Nem volt. Nem volt. Nincs adat 

Wágner Béla 
 
 

Budapest, 1902 / 
Budapest, 1947 
(autóbaleset) 

Hites 
könyvvizsgáló 
(a háború 
után az 
OZSSB-nél 
dolgozott). 

Mayer Friderika 
(1901–1978) 

Wágner Zsuzsa,  
1938–1999, tanár, 
(öngyilkos lett) 
1956-tól 
Svédországban élt. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos házban (Budapest, István u. 40.), majd munkaszolgálatosként tűnt el. 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Wágner Henrik 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Putnok, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1930 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Vasúti állomásfőnök (Putnok), későbbről nincs adat 

 

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. 
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Wágner Henrikné (szül. Korein Mina) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Putnok, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

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? 

Berán Sándorné, 
(sz. Korein Betti) 
 
 

?, 1861 / ?, 1934 Háztartásbeli Berán Nándor,     
1859–1931 

Elza, 1891–1949 
Ilona, 1895–1944 
Béla, ?–1911 
Sándor, 1900–
1944 
Klára, 1903–1944 

Nincs adat 

Dr. Korein 
Sándor 
 
 

Győr (Győr vm.),  
1899 / Győr 
(Győr-Sopron 
m.), 1988 

Orvos Meghalt a 
holokauszt 
során. 

Lány, meghalt a 
holokauszt során. 

Nincs adat 

Korein Miksa Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 
Korein Adolf Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Korábban meghalt 
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Anya 

 
Teljes név 

Wágner Sándorné (szül. Vágó Ilona) (Házasságkötés: 1930) 

 

 

Születési hely és idő 

Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1897 

 

Hol élt még? 

Fadd, Fornád-Kecsege, Budapest (kb. 1913-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1971 

 

Iskolai végzettség 

Tanítónőképző 

 

Foglalkozás 

Tanítónő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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? 

Vágó Mihály 
 
 

Kecskemét 
(Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.), 
1898 / ? 
(munkaszolgálat
során), 1944 

Magánzó Nem volt házas. Nem volt. Nem volt vallásos. 

?-né (szül. Vágó 
Boriska) 
 
 

Kecskemét 
(Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.), 
1895 / 
Budapest, 1977 

Operaénekes, 
majd 
varrásból élt. 

Nincs adat. 
Elváltak. 

Lány Nem volt vallásos. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház, gettó 

 

Mit csinált a háború után? 

Tanított 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Vágó Gyula (Weiszről magyarosított, valószínűleg még a házasság előtt.) 

Annyi tudható róla, hogy kecskeméti család gyermeke volt, nem volt semmilyen 

szakképzettsége, a saját családjával előbb Kecskeméten, majd Faddon élt, 

házassága megromlott, visszaköltözött Kecskemétre, de formálisan soha nem 

váltak el. 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Weisz Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) (Házasságkötés: 1890-es évek eleje) 

(Apja: Grünwald Mór, kocsmája és 5 hold földje volt Faddon; anyja:  Fáni, 

gazdálkodott.) 

Egy idő után különélt a férjétől, aki visszaköltözött Kecskemétre, de formálisan 

nem váltak el. 

 

Születési hely és idő 

Fadd (?) (Tolna vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Fadd, Kecskemét (férjhez menetele után), Fornád-Kecsege (puszta Tamási 

környékén, Tolna vm.-ben), Budapest (kb. 1913-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1930 előtt 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos 
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Anyanyelv 

Magyar 

 

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? 

Heisler Jakabné 
(szül. Grünwald 
Mariska) 
 
 

Fadd (?) (Tolna 
vm.), ? / ?, 1944 
 
Fornád-Kecsege-
pusztán éltek. 

Háztartásbeli Heisler Jakab, 
gazdatiszt a 
bérelt birtokon 

József,  
Pál 

Nem voltak 
vallásosak. 

Schmideg Mórné 
(szül. Grünwald 
Rozi) 

Fadd (?) (Tolna 
vm.), ? / ?, ? 

Háztartásbeli Schmideg Mór, 
gyáros 

Erzsébet, 
Margit,  
Júlia 

Nem voltak 
vallásosak. 

?-né (szül. 
Grünwald Hani) 

Fadd (?) (Tolna 
vm.), ? / ?, 1944 

Háztartásbeli Kereskedő Béla Nincs adat 

Grünwald Lajos 
 
 

Fadd (?) (Tolna 
vm.), ? / ?, 1930 
Fornád-Kecsege-
pusztán éltek. 

Gazdálkodó a 
bérelt 
birtokon 

Sára Nem volt. Nincs adat 

Grünwald István Fadd (?) (Tolna 
vm.), ? / ?, az 
első világháború 
során 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Grünwald ? 
(férfi) 

Fadd (?) (Tolna 
vm.), ? / ?, ? 
(Balesetben halt 
meg.) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Volt még további 
2 testvér, 
mindkettő felnőtt 
korban halt meg. 

– – – – – 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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