
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Dobó (Deutsch) Jenő 
1893–1944 

Anya 
 

Dobó Jenőné 
(szül Halbrohr Teréz) 

1895–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Deutsch József 

1851–1916 
 
 

Apai nagyanya 
 

Deutsch Józsefné 
(szül. Kántor Mari*) 

1858–1929 
 

*Kántor Mari és Kántor 
Henrietta (az anyai 

nagymama) testvérek 
voltak 

Anyai 
nagyapa  

 
Halbrohr 
Simon 

1850–1927 
 

Anyai nagyanya  
 

Halbrohr Simonné 
(szül. Kántor Henrietta*) 

1858–1935 
 

* Kántor Henrietta és 
Kántor Mari  

(az apai nagymama) 
testvérek voltak

Házastárs 
 

Gárdonyi Endre 
(szül. Ganz Ármin) 

1917–1974 

Interjúalany 
 

Gárdonyi Endréné 
(szül. Dobó Magdolna) 

1923

Testvérek 
 

Dobó Zsuzsanna 
1921 

Dobó József 
1930–1944 

Gyermekek 
 

Gárdonyi Judit 
 1948 

Gárdonyi Pál 
1949 

Gárdonyi Klára 
1954 



 

 

Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Gárdonyi Endréné (szül. Dobó Magdolna) (zsidó név: Malke) 

(Házasságkötés: 1948) 

 

Születési hely és idő 

Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-KisKun vm.), 1923 

 

Hol élt még? 

Budapest 1960-tól 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola, könyvelői és eladói szaktanfolyam 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: a családi kézimunkaüzletben eladó 

A háború után: saját textilüzletben eladó, majd gyári könyvelő, panziótulajdonos 

 

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

gyermekkorában? 

Nem ortodox, de erősen vallásos család. Gyermekkorában, míg a nagymamával 

együtt éltek, kóser háztartást vezettek, a nagymama halála után sertést is 

vágtak. A családi hagyományos ünnepeket (malenolás, bár micvó, hüpe alatti 

esküvő, temetések), valamint a nagyünnepeket megtartották.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Kiskőrös, Kecskemét 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) 

Munkatábor: Berlin (Németország) 

Halálmenet: Berlin-Schönholtz – Krempendorf (Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Családi vállalkozásban Kiskőrösön textilkereskedők voltak, majd könyvelő lett 

alkalmazottként, 1961-ben Budapestre költöztek, ahol szobakiadásból éltek, majd 

saját panziót nyitottak belföldi és külföldi vendégeknek. 
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Testvérek 

Teljes név 

Dobó Zsuzsanna (zsidó név: Szorele) 

Dobó Sándor (zsidó név: Simon) 

Dobó József (zsidó név: Jajsef) 

 

Születési hely és idő 

Zsuzsa: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1921 

Sándor: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1928  

József: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1931 

 

Anyanyelv 

Magyar  

 

 

Iskolai végzettség 

Zsuzsa: polgári iskola 

József: polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Zsuzsa: könyvelő 

József: diák 

 

Hol él/élt?  

Zsuzsa: 1980-ig Kiskőrös, majd Budapest 

József: Kiskőrös 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

Zsuzsa: József (szül. 1950), Gábor (szül. 1957) 

 

 

Halálozási hely és idő 

Sándor: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1928 

József: Auschwitz, 1945 (Lengyelország) 
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Házastárs 

Teljes név 

Gárdonyi Endre (Ganz Árminról magyarosított 1947-ben) 

 

Születési hely és idő 

Makó (Csanád vm.), 1917 

 

Hol élt még? 

Kiskunhalas, Kunszentmiklós, Kiskőrös (mind Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 

Budapest (1960-tól) 

 

Zsidó származású? 

Igen, ortodox családban született. (Apa – Ganz Salamon, megh. Kiskunhalas, 

1954  – kárpitos volt, pénzét hadikölcsönökbe fektette, tönkrementek. Anyja 8. 

gyermekével terhesen meghalt, előtte ő vezette a család vegyeskereskedését.) 

 

Anyanyelv 

Magyar, jiddis (otthon elsősorban jiddisül beszéltek, és a héderben is, ahová pici 

gyerekkorától járt) 

 

Iskolai végzettség 

6 elemi (Autodidakta módon nagy műveltségre tett szert. Fejszámolási készségét, 

kézügyességét és precizitását ma is gyakran emlegeti a család.) 

 

Foglalkozás 

Textilkereskedő (1948-ig, akkor az államosítás előtt fölszámolta az üzletét), 

ecetgyári segédmunkás, gebines textilüzlet vezetője (1953–1960, akkor koholt 

vádakkal fölfüggesztett börtönbüntetést kapott), textil-nagykereskedésben 

részlegvezető. 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1974 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Ganz Izrael (Maroshévíz [Maros-Torda vm.], 1907 – Izrael, 1982): 1927-ben 

elvette Davidovics Dórát (szül. 1906) (esküvői fotójuk a fényképek között), aki 

testvére volt mostohaanyjának, Cili néninek. Feleségét és gyermekeit (Jolika 14, 

Magdika 8, József 7, Eszter 4 évesek voltak) Auschwitzba hurcolták, és ott 

pusztultak el 1944-ben. Izrael Günskirchenből hazajött, 1946-ban feleségül vette 

Berkovics Helént, majd 1957-ben kivándoroltak Izraelbe. 

Ganz Eszter (Maroshévíz  [Maros-Torda vm.], 1910 – Kiskőrös [Pest-Pilis-

Solt:Kiskun vm.), 1939): nincs más adat. 

Kővári (Klein) Józsefné (szül. Ganz Rózsi) (Maroshévíz  [Maros-Torda vm.],  

1912 – Izrael, 1994): háztartásbeli volt, 1933-ban kötött házassága után fia, 

József 1935-ben született. A szülők 1957-ben, a fiuk 1963-ban kivándorolt 

Izraelbe. Id. Klein József még ma is él, nyugdíjas rendőr. 

Gárdonyi (Ganz) Herman (Maroshévíz [Maros-Torda vm.], 1914 – Budapest, 

1991): 1941-ben házasodott, felesége, Bramberger Juliska és kisfia, a másfél 

éves Gyurika Auschwitzban pusztult el 1944-ben. Herman a Donnál volt 

testvérével, Bandival (Ármin-Endre), egymást mentették meg, amikor megkapták 

a flekktífuszt. 1946-ban újranősült, felesége Krausz Lívia, aki 54 évesen rákban 

halt meg. Gyerekeik: Tibor (1947, gépészmérnök, Kanadában él), Éva (1954, 

diplomás üzletasszony, Budapesten él). 1983-ban újranősült, felesége Ripp 

Zsuzsa. Herman asztalos volt, Kiskőrösön ktsz-elnök volt, párttag, 1963-ban ő is 

Budapestre költözött. 

Sebők Antalné (szül. Ganz Regina) (Makó [Csanád vm.], 1919): Budapesten él. 

Foktőre ment férjhez, a család a háború alatt Ausztriában dolgozott, mind 

megmaradtak. Férjét Balfról mentette ki nagy betegen, felgyógyult, 1974-ben 

halt meg. Fiai: András (Budapest, 1947, építésztechnikus, 1980-ban családostól 

disszidált Kanadába) és György (Budapest, 1949, elektrotechnikus, ő is 

családostól disszidált Kanadába). 

Friedman Józsefné (szül. Ganz Peri) (Matild) (Makó [Csanád vm.], 1924): 

1947-ben házasodott, Budapesten él, hitközségi elnök, a WIZO-nál aktívan 

dolgozik. Fiai: György és Péter. 
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Gyermekek 

Teljes név 

Gárdonyi Judit 

Gárdonyi Pál 

Gárdonyi Klára 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen. Gyermekkorukban is rendszeresen tartották az ünnepeket, és ma is 

eljárnak a nagyünnepeken a zsinagógába. 

 

Születési hely és idő 

Judit: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-KisKun vm.), 1948 

Pali: Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-KisKun vm.), 1949 

Klára: Budapest, 1954 

 

Hol élt még? 

Judit: – 

Pali: – 

Klára: Bécs 

 

Iskolai végzettség 

Judit: technikumi érettségi 

Pali: erősáramú főiskola, üzemmérnök 

Klára: főiskola (tolmács) 

 

Foglalkozás 

Judit: anyagkönyvelő 

Pali: villanyszerelő kisiparos 

Klára: banktisztviselő 

 

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

Judit: Szilvia (1973, vendéglátós); Viktor (1975, gépkocsivezető) 

Pál: László (1986, diák); Ágnes (1989, diák) 

Klára: Daniela (1976, tisztviselő); Sandra (1986, diák) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Dobó Jenő (Deutschról magyarosított 1906-ban) (zsidó név: Jakaj)  

(Házasságkötés: 1921) A feleségével unokatestvérek voltak. 

 

Születési hely és idő 

Kalocsa (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1893 

 

Hol élt még? 

Kiskőrös 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

2 év gimnázium (a nyolcosztályosból) 

  

Foglalkozás 

Bőr- és cipészkellék-kereskedő 

Cipőfelsőrész-készítő saját műhelye is volt alkalmazottakkal. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ, pénteken gyertyát gyújtottak, az ünnepeket megtartották, gyermekeiket 

a hagyományok szerint nevelték. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 
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? 

Fehér (Weis) 

Vilmosné (szül.  

Deutsch Matild) 

 

 

Kalocsa (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1881 / 

Budapest, 1961 

Háztartásbeli  Fehér (Weis) 

Vilmos: 

Szabó, kereskedő 

(1) Ilma, gyerekei: 

Teri és György 

(elpusztult 1944-

ben); 

(2) Margit, már a 

háború előtt 

Belgiumban élt; 

(3) Károly, a háború 

után Argentínába 

ment, ott is halt 

meg; 

(4) Júlia (1912–

1952), gyereke 

Györgyi még él. 

Ortodoxok voltak. 

Halász Ernőné 

(szül. Deutsch 

Hermina) 

 

 

Kalocsa (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1882 / 

Budapest, 1973 

Háztartásbeli Halász Ernő: 

festő-mázoló 

Ilona (1913–1975): 

Budapesten élt. 

Ortodoxok voltak. 

Deutsch (Dobó) 

István 

(Névmagyarosítás 

1906-ban) 

 

Kalocsa (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1887 / 

Budapest, 1969 

 

Állatorvos, a 

fővárosnál volt 

köztisztviselő 

állatorvosként 

Bruck Ilma, 

Szabadka, 1901 / 

Budapest, 1950 

(1) Gábor (1918–

1944): 

orosz fogságban 

halt meg; 

(2) Pál (1925–

1944): 

Günskirchenben halt 

meg fogolyként. 

Ortodoxok voltak. 

Sugár Béláné 

(szül. Deutsch 

Panna) 

 

 

Kalocsa (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1889 / 

Budapest, 1960-

as évek 

Háztartásbeli Sugár Béla: 

tetőfedő–bádogos 

(1) József (1918–?) 

(2) Ibolya (1916–?) 

1956-ban 

mindketten 

disszidáltak 

Ortodoxok voltak. 
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Kaliforniába. 

Deutsch (Dobó) 

Imre 

Kalocsa (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1896 / 

Budapest, 1981 

Textilkereskedő Lichtman Aranka 

 

Nem volt gyerekük. Ortodoxok voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Deutsch József  

 

Születési hely és idő 

Madocsa (Tolna vm.), 1851 

 

Hol élt még? 

Dunaföldvár (Tolna vm.), Kalocsa (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Kalocsa (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1916 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Állatkereskedő  

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ 

 

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? 

Deutsch Dániel 

 

 

Londonban halt 

meg. 

Nőiruha-szalon 

ja volt 

Bécsben. 

Deutsch Gisele 

 

Cora: USA-ban él Neológok voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Deutsch Józsefné (szül. Kántor Mari) (Házasságkötés: 1880) 

 

 

Születési hely és idő 

Dunavecse (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1858 

 

Hol élt még? 

Kalocsa, Kiskőrös 

 

Halálozási hely és idő 

Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1929 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ 

 

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? 

Halbrohr Simonné 

(szül. Kántor 

Henriette) 

 

 

Dunavecse (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1858 / 

Kiskőrös (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1935 

Háztartásbeli 

 

Halbrohr Simon (1) Jakab (?, 1890 / 

Auschwitz, 1944 

[Lengyelország]) 

(2) Margit (1883-

1978) 

(3) Teréz (? 1895 / 

Auschwitz, 1944 

[Lengyelország]) 

Neológok voltak. 

Bruck ?-né 

(szül. Kántor 

Janka 

Dunavecse (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), kb. 1878 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Szabadkán éltek. 

Htb. Bruck ? 

 

llma (Szabadka, 

1901 / Budapest, 

1950): 

Férjhez ment 

unokatestvéréhez, 

Dobó (Deutsch) 

Istvánhoz (lásd ott). 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 
Anya 

 
Teljes név 

Dobó Jenőné (szül. Halbrohr Teréz) (zsidó név: Rezel) (Házasságkötés: 1921) 

A férjével unokatestvérek voltak (apai és anyai nagymama testvérek voltak). 

 

Születési hely és idő 

Gyönk (Tolna vm.), 1895 

 

Hol élt még? 

Kiskőrös 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Kézimunkaüzlete volt, amit lányaival együtt vitt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ, pénteken gyertyát gyújtottak, az ünnepeket megtartották, gyermekeiket 

a hagyományok szerint nevelték. 

 

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? 

Klein Lajosné 

(szül. Halbrohr 

Margit) 

 

 

Gyönk (Tolna 

vm.), 1883 / 

USA, 1978 

 

1922-től az USA-

ban éltek, a férj a 

Tanács-

köztársaság 

bukása után 

emigrált, a család 

utánament. 

Háztartásbeli 

 

Klein Lajos: 1919-

ben emigrált az 

Egyesült 

Államokba, ahol 

1946-ban halt 

meg. 

Magyarországon 

tanító volt Kovács 

Lajos néven, az 

Egyesült 

Államokban ismét 

a Klein 

vezetéknevet 

használta. Gyári 

munkás volt. 

(1) Zoltán (?, 1905 

/ USA, 2002) 

(2) Erzsébet (?, 

1919 / USA, ?): 

lánya, Elzi, ma is él. 

 

Neológok voltak. 

Bruck ?-né (szül. 

Halbrohr Janka) 

Gyönk (Tolna 

vm.), ? / ?, ? 

Szabadkán (Bács-

Bodrog vm., majd 

Szerb—Horvát—

Szlovén 

Köztársaság) élt. 

  Dobó (Deutsch) 

Istvánné (szül. 

Bruck Ilma) 

Szabadka, 1901 – 

Budapest, 1950, férj 

állatorvos (lásd 

Dobó /Deutsch/ 

István) 

 

Halbrohr Jakab 

 

 

Gyönk (Tolna 

vm.), 1890 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Állatkereskedő 

 

Reich Júlia (?, ? / 

Auschwitz, 1944 

[Lengyelország]) 

(l) lány (Gyönk 

[Tolna vm.], 1910-

es évek / ?, ? 

(2) Endre (Gyönk 

[Tolna vm.], 1924 / 

musz ismeretlen 

helyen, 1944) 

(3) Piri (Gyönk 

[Tolna vm.], 1920 / 

Auschwitz, 1944  

[Lengyelország]): 

Férjhez ment, és 

született egy 

Nincs adat 
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kislánya.  

Mindenkit elvittek, 

nem hallottak 

később róluk, 

valószínűleg 

elpusztultak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Halbrohr Simon  

 

Születési hely és idő 

Gyönk (Tolna vm.), 1850 körül 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Gyönk (Tolna vm.), 1927 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Állatkereskedő 

 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Halbrohr Simonné (szül. Kántor Henrietta)  

 

Születési hely és idő 

Dunavecse (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1858 

 

Hol élt még? 

Kiskőrös 

 

Halálozási hely és idő 

Kiskőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1935 

 

Iskolai végzettség 

6 elemi 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Deutsch Józsefné 

(szül. Kántor Mari) 

 

 

Dunavecse (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1858 / 

Kiskőrös (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1929 

Háztartásbeli  Deutsch József (1) Fehér (Weis) 

Vilmosné (szül. 

Deutsch Matild) 

(Kalocsa [Pest-Pilis-

Solt-Kiskun vm.], 

1881 / 

Budapest, 1961) 

(2) Halász Ernőné 

(szül. Deutsch 

Hermina) 

(Kalocsa [Pest-Pilis-

Solt-Kiskun vm.], 

1882 / 

Budapest, 1973) 

(3) Dobó (Deutsch) 

István ([Kalocsa 

Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vm.], 1887 / 

Budapest, 1969) 

(4) Sugár Béláné 

(szül. Deutsch 

Panna) 

(Kalocsa [Pest-Pilis-

Solt-Kiskun vm.], 

1889 / Budapest, ?) 

(5) Dobó (Deutsch) 

Jenő (Kalocsa [Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.], 1893 / 

Auschwitz, 1944 

[Lengyelország]) 

(6) Dobó (Deutsch) 

Imre (Kalocsa 

[Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vm.], 1896 / 

Budapest, 1981) 

Ortodoxok voltak, 

kivéve Jenőt. 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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