
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Angyal (Abelesz) ? 
1900–1945 

Anya 
 

Angyal ?-né 
(szül. Egermann Adél) 

1904–1964 

Apai 
nagyanya 

 
Abelesz 

Sámuelné  
(szül. ? Ida) 

? – ? 

Házastárs 
 

Gábor (Grüngold) Pál 
1922–1994 

Interjúalany 
 

Gábor (Grüngold) Pálné 
(szül. Angyal Zsuzsanna) 

1925 

Gyermekek 
 

Szécsi Lászlóné (szül. Gábor Judit) 
1946 

Bence Gáborné (szül. Gábor Mária) 
1950

Anyai nagyanya  
 

Egermann Józsefné 
(szül. Schwartz 

Hermina) 
1870-es évek – 

1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Egermann 

József 
1872–1930 

 

Apai 
nagyapa 

 
Abelesz 
Sámuel 
? – 1928 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Gábor Pálné (szül. Angyal Zsuzsanna) (Grüngoldból magyarosított férjével együtt 

1949-ben) 

 

Születési hely és idő 

Győr (Győr, Moson és Pozsony vm.), 1925 

 

Hol élt még? 

Budapest (1955-től) 

 

Iskolai végzettség 

Felső kereskedelmi érettségi 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: rokon műszaki üzletében mindenes (eladó, könyvelő) 

Háború után: gépírónő, majd szakszervezeti alkalmazott, majd egy kereskedelmi 

vállalat személyzeti és munkaügyi vezetője  

 

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

gyermekkorában? 

A család nem volt vallásos, de tartottak bizonyos zsidó tradíciókat (ünnepek 

megülésének külsőségei, hagyományos ételek). 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, angol 

 

 2



 3

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Győr 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Visszament korábbi munkahelyére (műszaki bolt), majd a Jointnál lett géprónő. 

 

 

Testvérek 

 

Teljes név 

Nem volt testvére. 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Gábor Pál (Grüngoldból magyarosított 1949-ben) (Házasságkötés: 1945) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1922 

 

Hol élt még? 

Győr (1920-as évek végétől), majd 1954-től ismét Budapest  

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Közgazdaság-tudományi egyetem 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: üvegcsiszoló munkás 

Háború után: közgazdász, vállalatigazgató (közgazdasági doktorátusa volt) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1994 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 



 5

Volt egy lánytestvére, meghalt Auschwitzban (Lengyelország). (Az egész 

családja, minden rokona elpusztult a holokauszt során, kivéve az apját, aki az 

1920-as években tüdővészben hunyt el.) 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Szécsi Lászlóné (szül. Gábor Judit) 

Bence Gáborné (szül. Gábor Mária) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem titkolták előttük zsidó származásukat, de nem ünnepeltek semmilyen zsidó 

ünnepet, karácsonyt tartottak. A gyerekek, de főleg az unokák zsidónak tekintik 

magukat, egyik unokája zsidó szertartás szerint ülte meg az esküvőjét.  

 

Születési hely és idő 

Judit: Győr (Győr, Moson és Pozsony vm.), 1946 

Mária: Győr (Győr-Sopron m.), 1950 

 

Hol élt még? 

Judit: Budapest, Amerikai Egyesült Államok 

Mária: Budapest 

 

Iskolai végzettség 

Judit: egyetem 

Mária: egyetem 

 

Foglalkozás 

Judit: kereskedő 

Mária: tanár 

 

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

Négy unoka (Szécsi Katalin, Szécsi Gábor, Bence Judit, Bence Gabriella) és két 

dédunoka  



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Angyal ? (Abeleszből magyarosított az 1920-as években) 

 

Születési hely és idő 

Bőnyrétalap (Győr vm.), 1900 

 

Hol élt még? 

Győr 

 

Halálozási hely és idő 

Bergen-Belsen, 1945 (Németország) 

 

Iskolai végzettség 

Felső kereskedelmi érettségi 

 

Foglalkozás 

Főkönyvelő 

 

Mennyire volt vallásos?  

A szülői család szigorúan betartotta a vallási előírásokat, ő azonban felnőtt 

korában csak a tradíciók egy részét tartotta meg: nem vezettek kóser háztartást, 

de hagyományosan tartották a péntek estét, a nagyünnepeket megülte a 

testvérei családjával.  

 

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? 

Abelesz Géza 

 

 

Bőnyrétalap 

(Győr vm.), ? / 

Olaszország, 

1948/49 

 

Valószínűleg még 

az első 

világháború előtt 

ment ki 

Olaszországba. 

Építészmérnö

k 

Nincs adat Fiú, nincs adat Nem volt vallásos. 

Abelesz Imre 

 

 

Bőnyrétalap 

(Győr vm.), ? /  

Sidney, 1953/55 

(Ausztrália) 

 

A katonaság elől 

testvéréhez 

szökött 

Olaszországba, 

Mussolini 

hatalomra 

kerüléséig 

Milánóban élt.  

Banktisztvisel

ő volt 

Olaszországb

an is, 

Sidneyben is, 

sok nyelven 

beszélt. 

Ausztráliában 

megházasodott, 

de nincs adat. 

Nem volt 

gyermeke. 

Nem volt vallásos. 

Koch Gézáné 

(szül. Abelesz 

Róza) 

 

Bőnyrétalap 

(Győr vm.), ? /  

Budapest, 1950-

es évek elején 

 

Nagykanizsán 

éltek, majd még 

az 1930-as 

Férjével 

együtt egy 

éttermet 

béreltek. 

Koch Géza, 

bérelt étterem 

vezetője. 

Meghalt még a 

holokauszt előtt 

Budapesten. 

Lány, Miskolcra 

ment férjhez, 

onnan deportálták, 

ő is, lánya is 

meghalt 

Auschwitzban. 

Fiú (Imre) 1956-

ban disszidált 

Nincs adat. 
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években 

Budapestre 

költöztek. 

A holokauszt 

alatt Budapesten 

bujkált, majd a 

gettóba került. 

Ausztráliába. 

Gráner Jánosné 

(szül. Abelesz 

Sára) 

 

Bőnyrétalap 

(Győr vm.), ? /  

?, ? 

 

Győrben éltek. 

Háztartásbeli Gráner János, 

fűszerüzlete volt 

Nincs adat Nagyon vallásosak 

voltak, szigorúan 

tartották a kóser 

háztartásvitel 

szabályait. 

Abelesz Katalin 

 

 

Bőnyrétalap 

(Győr vm.), ? /  

?, ? 

 

Győrben élt Sára 

testvére 

háztartásában. 

Nincs adat Nem volt 

férjezett 

Nem volt 

gyermeke. 

Valószínűleg ő is 

vallásos volt. 

Angyal (Abelesz) 

József 

(Névmagyarosítá

s: 1920-as évek) 

Bőnyrétalap 

(Győr vm.), ? /  

?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Angyal (Abelesz) 

Andor 

(Névmagyarosítá

s: 1920-as évek) 

Bőnyrétalap 

(Győr vm.), ? /  

?, ? 

 

Győrben élt Sára 

testvére 

háztartásában, 

Sára nevelte. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

?-né (szül. 

Abelesz Jolán) 

Bőnyrétalap 

(Győr vm.), ? /  

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Tatán élt. 

Nincs adat Fűszerüzlete 

volt. Elpusztult 

Auschwitzban 

1944/45-ben. 

Két gyerek, 

elpusztultak 

Auschwitzban 

1944-ben. 

Nincs adat 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Győr 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Bergen-Belsen (Németország) 

(ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Abelesz Sámuel 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Bőnyrétalap, Győr 

 

Halálozási hely és idő 

Győr (Győr, Moson és Pozsony vm.), 1928  

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Szatócsüzlete és kocsmája volt, volt földje is, állatok is voltak 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt, naponta imádkozott, kóser háztartása volt 

 

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 

Abelesz Sámuelné (szül. ? Ida) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat  

 

Hol élt még? 

Bőnyrétalap 

 

Halálozási hely és idő 

Bőnyrétalap (Győr, Moson és Pozsony vm.), évszám ismeretlen (1925–1928 

között) 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt, parókát viselt, 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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Angyal ?-né (szül. Egermann Adél) 

 

 

Születési hely és idő 

Bécs, 1904 (Ausztria, Osztrák-Magyar Monarchia) 

 

Hol élt még? 

Győr, Budapest (1955-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1964 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Inkább a tradíciókat tartotta (hagyományos ételek, péntek esti szertartás formális 

része, ünnepek a rokonoknál, Hanuka-est, széderest szervezése a jótékony 

egyletben stb.), de 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? 

Katona Györgyné 

(szül. Egermann 

Lili) 

 

 

?, ? / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Katona György, 

műszaki üzlete 

volt Győrben. 

Munkaszolgálatos

ként túlélte a 

holokausztot. 

Lány – meghalt 

Auschwitzban 

1944-ben. 

Nincs adat 

Egermann Jenő 

 

 

Győr (Győr vm.), 

1908 / Győr 

(Győr, Sopron, 

Moson m.), 1995  

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Győr 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Nincs adat 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Egermann József 

 

Születési hely és idő 

Galgóc (Nyitra vm.), 1872 

 

Hol élt még? 

Győr 

 

Halálozási hely és idő 

Győr (Győr, Moson és Pozsony vm.), 1930  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedelmi utazó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Az ünnepeket megtartották, a péntek estét megtartották, de nem vezettek kóser 

háztartást. 

 

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 

Egermann Józsefné (szül. Schwartz Hermina) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1870-es évek 

 

Hol élt még? 

Bécs, Győr 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Megtartották az ünnepeket, volt péntek esti gyertyagyújtás, de nem volt kóser 

háztartás. 

 

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? 

Resowsky Béla 

 

 

Ausztria német 

megszállásáig, 

az Anschlussig 

Bécsben élt, 

majd 

elmenekült. 

Cipőüzlet-

tulajdonos 

Nincs adat Két lány – az egyik 

talán Angliába, a 

másik Amerikába 

ment, a fiú (Hanzi) 

talán Argentínába. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Győr 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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